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I. INFORMACJE OGÓLNE 

1. Wstęp 

Celem niniejszego dokumentu jest prezentacja parametrów, kryteriów oraz wytycznych dla 

projektowania i wykonania budynków realizowanych w ramach projektów nadzorowanych 

przez Fundusz Mieszkań na Wynajem.  

Obowiązujące regulacje prawne i techniczne dotyczące  projektowania, wykonania i odbioru 

budynków mieszkalnych wielorodzinnych są przepisami nadrzędnymi nad treścią 

przedmiotowego opracowania. 

Kryteriami rozszerzającymi wymagania stawiane projektantom i inwestorom - w ramach 

obowiązujących przepisów dotyczących projektowania budynków mieszkalnych 

wielorodzinnych -  jest wznoszenie budynków o rozwiązaniach: 

a. proekologicznych uwzględniających normy i przepisy ochrony środowiska i gospoda-

rowania odpadami, 

b. energooszczędnych minimalizujących konieczność zużycia energii elektrycznej dla za-

pewnienia podstawowych warunków użytkowania lokali mieszkalnych przez najem-

ców oraz części wspólnych niezbędnych do prawidłowej eksploatacji budynku, 

c. termo oszczędnych minimalizujących konieczność zużycia energii cieplnej dla zapew-

nienia podstawowych warunków użytkowania lokali mieszkalnych przez najemców i 

niezbędnych do prawidłowej eksploatacji budynku. 

W przypadku budynków będących w fazie realizacji - gdzie każda nieruchomość ma swoją 

specyfikę wynikającą z lokalizacji, kształtu działki, uwarunkowań planistycznych, a budynek 

jest wznoszony wg. zatwierdzonego projektu budowlanego oraz innej dokumentacji 

technicznej – zastane i możliwe do zmian rozwiązania architektoniczne będą przedmiotem 

indywidualnej analizy i negocjacji. W przypadku inwestycji planowanych analizę nakładów i 

kosztów realizacji budynku należy wykonać z uwzględnieniem zaleceń wyszczególnionych w 

niniejszym opracowaniu. 

Należy  podkreślić, że każda z nieruchomości -  potencjalnych lokat Funduszu, będzie 

przedmiotem pogłębionej analizy, oraz że ostateczną decyzję o zakupie nieruchomości będzie 



 

   

2 
 

 

BGK Nieruchomości SA, ul. Ludna 2, 00-406 Warszawa 
Kapitał zakładowy 14.000.000 złotych opłacony w całości; Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział 
Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, KRS 0000494251, NIP: 7010412096 

podejmował Fundusz. Oznacza to, iż nie każdy obiekt lub nie każdy projekt planowanego 

budynku spełniający kryteria zostanie nabyty do portfela Funduszu. 

2. Nieruchomość 

Do portfela Funduszu nabywane będą wydzielone geodezyjnie nieruchomości gruntowe 

zabudowane budynkami mieszkaniowymi wielorodzinnymi oraz nieruchomości gruntowe z 

prawem zabudowy budynkami wielorodzinnymi stanowiące niezależną i funkcjonalną całość. 

Nie przewiduje się nabywania do portfela Funduszu pojedynczych mieszkań zlokalizowanych 

w różnych budynkach, ani wydzielonych części budynków (tzn. zbioru mieszkań dostępnego w 

jednej klatce schodowej). Ponadto preferowane będą nieruchomości na prawie własności 

względem nieruchomości w użytkowaniu wieczystym.  

W budynkach dopuszcza się realizację powierzchni usługowej i/lub biurowej, jeżeli przewiduje 

to Miejscowy Plan Zagospodarowania Miejscowego lub Decyzja o Warunkach Zabudowy i 

Zagospodarowaniu Terenu.  

Nabywane nieruchomości muszą mieć zapewniony dostęp do drogi publicznej. Wielkość i 

zagospodarowanie działki winny być dostosowane do zapewnienia niezbędnych potrzeb 

mieszkańców (miejsca postojowe, ewentualnie miejsca rekreacyjne, place zabaw dla dzieci).  

3. Preferowana struktura mieszkań 

Struktura wyjściowa do Standardów dla deweloperów jako wytyczne (z możliwością 
odstępstw w ramach negocjacji) 

 rodzaj lokalu 
średnia 

powierzchnia lokali 
liczba lokali w 
danym typie 

PUM 
udział 

lokali %  
udział 

powierzchni %  

M1  28,5 32 912 32% 22% 

M2  42,5 51 2168 51% 53% 

M3  57,0 13 741 13% 18% 

M4+ 75,0 4 300 4% 7% 

Total 41,21 100 4121 100% 100% 

M4 - lokalizować tylko na ostatnim piętrze 

Powierzchnia użytkowa mieszkań będzie liczona zgodnie z normą PN-ISO 9836:1997 dla ścian 

w stanie wykończonym łącznie z tynkami (do tej powierzchni nie będzie doliczana 

powierzchnia pod ścianami działowymi).  Jeżeli projekt budowlany został wydany w oparciu o 
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PN-70/B-02365, zastrzegamy konieczność dokonania przedmiaru w oparciu o PN-ISO 

9836:1997 (sposób mierzenia jak wyżej). Sprzedający ma obowiązek wykonania i przekazania 

kupującemu powykonawczą inwentaryzację geodezyjną budynku wraz z lokalami 

mieszkalnymi i usługowymi, potwierdzoną przez geodetę z uprawnieniami. BGKN / Kupujący 

zastrzega sobie prawo do wykonania inwentaryzacji geodezyjnej powykonawczej celem 

weryfikacji powierzchni i wymiarów w lokalach. 

4. Preferowana struktura budynku 

Zagospodarowanie powierzchni: 

a. Parter (pierwsza kondygnacja): mieszkania oraz powierzchnie handlowo-usługowe 

(o ile przewiduje MPZP lub decyzja WZ oraz jeżeli uzasadnia lokalizacja budynku i 

nie jest uciążliwe dla mieszkań powyżej).  

b. Piętra od +1 (od drugiej kondygnacji) wzwyż: lokale mieszkalne. 

c. Miejsca postojowe: kondygnacje podziemne, poziom parteru lub na terenie nieru-

chomości. 

d. Kondygnacje podziemne: powierzchnie garażowe, komórki lokatorskie, pomieszcze-

nia techniczne, gospodarcze. 

5. Ogólne wytyczne  

Fundusz będzie inwestował w budynki mieszkalne spełniające standardy odpowiednie dla da-

nej lokalizacji oraz wykonane zgodnie z przepisami: 

a. Prawa Budowlanego, 

b. Rozporządzenia Ministra Infrastruktury w sprawie warunków technicznych jakim 

powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie, 

c. Normami technicznymi oraz innymi przepisami z zakresu planowania przestrzen-

nego i ochrony zabytków w Polsce. 

 Stosowana technologia budowy  tradycyjna murowana lub żelbetowa. Ponadto dopuszczalne 

jest zastosowanie nowoczesnych systemów budowy z tzw. gotowych modułów w 

technologiach sprawdzonych, z odpowiednio długim doświadczeniem w warunkach 

pogodowych zbliżonych do polskich np. Niemcy, kraje skandynawskie.  
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6. Gwarancje i rękojmie: 

a. Oczekiwane minimalne okresy gwarancji i rękojmi: 

 Konstrukcja – 15 lat 

 Dach z izolacjami i obróbkami – 10 lat 

 Część podziemna z izolacjami wodnymi i termicznymi – 10 lat 

 Elewacja z izolacjami i obróbkami w tym balkony, tarasy, loggie – 5 lat 

 Instalacje – 5 lat 

 Pozostałe elementy budynku i roboty budowlano-wykończeniowe budynku(w 

tym lokale mieszkalne) – 5 lat (o ile dostawca/producent nie udzielił dłuższego 

okresu) 

 Maszyny, urządzenia – 2 lata (o ile dostawca/producent nie udzielił dłuższego 

okresu) 

 Rękojmia zgodnie z obowiązującymi przepisami. 

b. Oczekujemy przekazania przez Sprzedającego gwarancji bankowej dobrej jakości 

wykonania robót budowlano-montażowych wystawionej przez renomowany, za-

akceptowany bank na kwotę nie mniejszą niż 5% ceny zakupu, oraz ważną co naj-

mniej przez 5 lat od dnia zawarcia umowy sprzedaży. 

c. Sprzedający zobowiązany jest przekazać w ramach dokumentacji powykonawczej 

zestawienie dostarczonych/wykonanych w ramach kontraktu; instalacji, urządzeń 

czy elementów podlegających - w ramach udzielonych gwarancji producenta/do-

stawcy – okresowym przeglądom technicznym/serwisowym będących warunkiem 

kontynuacji udzielonych gwarancji (wzór tabeli stanowi załącznik nr 5).  

7. Numeracja klatek schodowych, mieszkań, komórek lokatorskich, miejsc postojowych, 

lokali usługowych 

Numeracja klatek schodowych, mieszkań, komórek lokatorskich, miejsc postojowych i lokali 

usługowych w danej inwestycji powinna być unikatowa i niepowtarzalna. Oznacza to, że w 

całej inwestycji powinno być tylko jedno mieszkanie oznaczone numerem 1, tylko jedna 

komórka lokatorska oznaczona numerem 1, itd. bez względu na  liczbę budynków, klatek 
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schodowych, kondygnacji podziemnych. Przed oznakowaniem klatek schodowych, mieszkań, 

komórek lokatorskich, miejsce postojowych, lokali usługowych należy takie rozwiązanie 

skonsultować i uzyskać akceptację od BGKN / Kupującego. 

8. Zabeczenia nieruchomości  

Wszystkie zabezpieczenia nieruchomości powinny być zgodne z polskimi przepisami, posiadać 

odpowiednie atesty / aprobaty techniczne lub certyfikaty uprawnionych instytucji, między in-

nymi:  Instytutu Techniki Budowlanej. 

II. STANDARD KONSTRUKCJI BUDYNKU 

1. Konstrukcja budynku 

Ściany zewnętrzne – konstrukcja murowana, żelbetowa szkieletowa lub mieszana; możliwe 

też stosowanie technologii z prefabrykatów spełniające obowiązujące normy oraz 

posiadających stosowne certyfikaty. 

Fundamenty – żelbetowe. 

Dach, stropodach – Dopuszcza się konstrukcje drewniane i stalowe dachów, które będą 

spełniały obowiązujące przepisy w szczególności przeciw pożarowe. 

Stropy między kondygnacjami – żelbetowe, ceramiczne – posiadające stosowne atesty 

niepalności oraz spełniające odpowiednie parametry izolacyjne, w szczególności akustyczne. 

2. Ściany wewnętrzne 

Ściany działowe wewnątrz wyodrębnionego lokalu murowane, lokalnie żelbetowe lub z 

prefabrykatów.  

W budynkach istniejących dopuszcza się ściany działowe z płyt g-k. 

Ściany działowe  wyodrębniające lokal: murowane,  żelbetowe lub z prefabrykatów.  

3. Dach 

Rodzaj konstrukcji dachu oraz warstw izolacji przeciwwodnej, termicznej czy 

przeciwwilgociowej, a także  rodzaj materiału do wykończenia, ich kolorystyka i faktura – wg. 

indywidualnego projektu dla danego budynku mieszkalnego.  Wszelkie obróbki blacharskie 

należy wykonać z blachy ocynkowanej, cynkowo-tytanowej lub innych materiałów mających 

swoją żywotność techniczną minimum 30 lat. 
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4. Elewacja 

Rodzaj konstrukcji elewacji oraz warstw izolacyjnych, a także  rodzaj materiałów do 

wykończenia, ich kolorystyka i faktura – wg. indywidualnego projektu dla danego budynku 

mieszkalnego. W rozwiązaniach technicznych dla elewacji należy przyjąć, że jej odnowienie 

jest przewidywane po okresie co najmniej 20 lat. Wszelkie elementy stanowiące część elewacji 

muszą być odporne na: 

a. erozję spowodowaną działaniem wód opadowych, 

b. śnieg oraz niskie temperatury otoczenia,  

c. erozję biologiczną (np. glony). 

5. Balkony, loggie, tarasy lub ogródki z podestem 

W projekcie należy przewidzieć dla każdego mieszkania balkon, loggie lub taras / ogródek 

zielony. Posadzki na balkonach, loggiach i tarasach wykończone materiałami 

mrozoodpornymi, antypoślizgowym min. R10, min. III klasa ścieralności. Dopuszcza się 

stosowanie jako warstwy wykończeniowej konglomeratu drewnopodobnego lub płyt 

betonowych z odpowiednim wykończeniem do uzgodnienia z BGKN / Kupującym. 

Balustrady na balkonach, loggiach, tarasach, jak i wszystkie inne stalowe elementy zewnętrzne 

(np. zadaszenia nad balkonami, odwodnienia balkonów) powinny być wykonane minimum ze 

stali ocynkowanej malowanej proszkowo. 

Oświetlenie na balkonach, loggiach, tarasach lub ogródkach w technologii energooszczędnej 

np. LED. 

III. STANDARD WYPOSAŻENIA BUDYNKU 

1. Okna, drzwi balkonowe 

Podstawowym kryterium standardu stolarki okiennej jest jego termoizolacyjność oraz 

mikrowentylacja - zgodne z obowiązującymi  normami technicznymi oraz innymi regulacjami. 

Rodzaj materiału konstrukcji, podział skrzydeł stolarki okiennej czy ich kolorystyka – wg. 

indywidualnego projektu dla danego budynku. Standardem stolarki okiennej jest szklenie 

zestawem szyb zespolonych, szkło bezpieczne chroniące przed zranieniem. Zaleca się aby choć 

jedno skrzydło w danym oknie miało również funkcję uchylności. 
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W przypadku lokalizacji okien w przyziemiu (w parterze budynku)  należy je wyposażyć w 

zewnętrzne rolety i zastosować zestaw stolarki/ślusarki antywłamaniowej: dla lokali 

mieszkalnych w klasie min. P2, dla lokali usługowych w klasie min. P3. 

2. Strefa wejścia wraz z drzwiami wejściowymi do budynku 

Ważnymi czynnikami drzwi wejściowych zewnętrznych do budynku jest ich termoizolacyjność, 

akustyka, odporność na działanie czynników zewnętrznych, odporność na włamanie – zgodna 

z projektem budowlanym oraz obowiązującymi normami technicznymi i innymi regulacjami. 

Rodzaj materiału konstrukcji, podział skrzydeł czy ich kolorystyka – wg. indywidualnego 

projektu dla danego budynku.   

a. Standardem zestawu dla ślusarki w strefie wejścia do budynku jest klasa antywłama-

niowa P2.  Drzwi powinny być wyposażone w samozamykacz z możliwością „rozpięcia”. 

Klamka z szyldem wykonana ze stali nierdzewnej/kwasoodpornej. Zamek w drzwiach 

wyposażony we wkładkę klasy C zintegrowany z elektro-zaczepem i domofonem/wi-

deofonem.  

b. Wszystkie stalowe elementy zewnętrzne (np. zadaszenia nad wejściami, odwodnienia) 

powinny być wykonane minimum ze stali ocynkowanej malowanej proszkowo. 

c. Standardem oszklenia w skrzydłach drzwiowych wejściowych wewnętrznych jest 

oszklenie bezpieczne.  Drzwi powinny być wyposażone w samozamykacz z możliwością 

„rozpięcia”. Klamka z szyldem wykonana ze stali nierdzewnej/kwasoodpornej. Zamek 

w drzwiach wyposażony we wkładkę klasy C.  

d. Cały komplet drzwi (z ościeżnicą, zamkami, zawiasami, wkładką i całym dodatkowym 

wyposażeniem) posiadający aprobatę techniczną oraz certyfikat instytucji wymienio-

nych w Rozdziale I w punkcie 8. 

e. Posadzka podestu wejściowego do budynku z gwarancją antypoślizgowości, np. ka-

mień w technologii „groszkowania lub ryflowania”,  płytki gresowe mrozoodporne, an-

typoślizgowe min. R10, min. IV klasy ścieralności.  

f. W strefie wejścia do budynku: 
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 od strony zewnętrznej wycieraczka stalowa zagłębiona w posadzce  z moż-

liwością oczyszczania. Minimalne wymiary: szerokość ca. +10 cm do szero-

kości wejścia, długość ca. 100 cm, 

 w przedsionku wycieraczka gumowo/szczotkowo/metalowa zagłębiona w 

warstwach posadzkowych z możliwością  wyjęcia i oczyszczenia wnęki po-

sadzkowej. Minimalne wymiary: szerokość ca. +10 cm do szerokości wej-

ścia, długość ca. 100 cm.  

 od strony klatki schodowej wycieraczka wewnętrzna np. polipropylenowa 

podgumowana. Wymiary ca. 150 x 150 cm. 

3. Drzwi wejściowe do lokali mieszkalnych 

Standardem drzwi wejściowych wewnętrznych do lokali mieszkalnych są: 

a. akustyka zgodna z obowiązującymi normami technicznymi oraz innymi regula-

cjami, 

b. odporność na włamanie w klasie C, 

c. główny zamek drzwiowy z wkładką klasy C, z min. trzema kluczami zapasowymi i 

kartą kodową (na potrzeby dorobienia) – wkładki docelowe montowane w dniu 

przekazania budynku w obecności przedstawiciela Kupującego,  

d. cały komplet drzwi (z ościeżnicą, zamkami, zawiasami, wkładką i całym dodatko-

wym wyposażeniem) posiadający aprobatę techniczną oraz certyfikat instytucji 

wymienionych w Rozdziale I w punkcie 8, 

e. możliwość zamykania drzwi od wewnątrz bez użycia klucza, 

f. wyposażone w wizjer panoramiczny oraz klamkę z szyldem, 

g. wyposażone w wewnętrzny odbojnik (podłogowy lub ścienny), 

h. wyposażone w wycieraczkę od strony korytarza (materiał wg. wytycznych archi-

tekta budynku), 

i. od strony korytarza oznaczenie numeru mieszkania na ścianie lub skrzydle drzwio-

wym wg. wytycznych architekta budynku. 

Rodzaj materiału konstrukcji, podział skrzydeł czy ich kolorystyka – wg. indywidualnego 

projektu dla danego budynku.  
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4. Drzwi wejściowe do innych pomieszczeń wewnętrznych budynku 

Rodzaj materiału konstrukcji, podział skrzydeł czy ich kolorystyka – wg. indywidualnego 

projektu dla danego budynku. Drzwi wyposażone w samozamykacz, zamki, klamki i szyldy 

drzwiowe, z numeracją i opisem zgodnie z przeznaczeniem. Drzwi do węzła cieplnego, 

kotłowni czy pomieszczenia głównej rozdzielni elektrycznej o podwyższonej odporności na 

włamanie. W miarę potrzeby wyposażone w odbojniki. 

5. Drzwi wejściowe do pomieszczeń z zewnętrz budynku 

Podstawowym standardem drzwi wejściowych zewnętrznych jest ich termoizolacyjność, 

akustyka, odporność na działanie czynników zewnętrznych – zgodna projektem budowalnym 

i z obowiązującymi normami technicznymi oraz innymi regulacjami. Rodzaj materiału 

konstrukcji, podział skrzydeł czy ich kolorystyka – wg. indywidualnego projektu dla danego 

budynku. Drzwi wyposażone w: samozamykacz, zamki, klamki i szyldy drzwiowe ze stali 

nierdzewnej/kwasoodpornej. W strefie wejściowej wycieraczka metalowa wpuszczona w 

podłoże z możliwością wyjęcia i oczyszczenia. 

6. Bramy garażowe 

Podstawowym standardem bramy garażowej jest termoizolacyjność, bezpieczeństwo, jakość, 

trwałość. Wymagana zgodność z obowiązującymi normami technicznymi oraz innymi 

wymaganiami (m.in. w zakresie ppoż.). Ilość, wymiary, rodzaj materiału, okleiny czy 

kolorystyka – wg. indywidualnego projektu dla danego budynku. Konstrukcja modułowa z 

zasilaniem elektrycznym i możliwością obsługi ręcznej w przypadku braku zasilania 

energetycznego. Brama z zabezpieczeniem przed przygnieceniem z zastosowaniem 

kontaktowego czujnika bezpieczeństwa w listwie dolnej, a także z systemem sygnalizacji 

świetlnej i dźwiękowej. Brama sterowana „pilotem”. Ilość pilotów wg. schematu: ilość miejsc 

parkingowych + 5 szt. 

7. Windy 

Windy osobowe montowane w każdej klatce schodowej we wszystkich budynkach. 

Przystosowane do przewozu osób w transporcie sanitarnym (wymiary kabiny min. 1,1m x 

2,1m). Wnętrza kabin w standardzie z użyciem materiałów takich jak: stal nierdzewna 
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szczotkowana, malowana proszkowo, laminaty, lustro, posadzka łatwo zmywalna, oświetlenie 

energooszczędne np. LED. 

Rodzaj technologii oraz ilość urządzeń – wg. obowiązujących przepisów ogólnych i 

indywidualnego projektu dla danego budynku mieszkalnego. 

IV. STANDARD POMIESZCZEŃ W BUDYNKU 

1. Lokale mieszkalne – stan deweloperski  

a. Drzwi wejściowe: wg. opisu jw.  

b. Stolarka okienna: wg. opisu jw. 

c. Podłogi: Podkład betonowy zatarty na gładko zbrojony (siatka zbrojeniowa np. 

ocynkowana 50x50 mm lub zbrojenie rozproszone) na podbudowie ze styropianu 

akustycznego lub polistyrenu ekstrudowanego. 

d. Ściany i sufity w pomieszczeniach suchych: tynki gipsowe zatarte na gładko, za-

gruntowane i jednokrotnie pomalowane na biało. 

e. Ściany w pomieszczeniach mokrych (pod płytki): tynk cementowo-wapienny III ka-

tegorii zatarty na ostro. 

Ściany i sufity w pomieszczeniach mokrych (bez płytek): tynk cementowo-wa-

pienny III kategorii zatartym na gładko, zagruntowane i jednokrotnie pomalowane 

na biało. 

Dopuszcza się możliwość zabudowy instalacji konstrukcją z płyt g/k wodoodpor-

nych.  

f. Instalacje sanitarne i elektryczne należy wykonać podtynkowo, w szlichcie lub w 

zabudowie. 

g. Obowiązkowe parapety okienne wewnętrzne: z kamienia naturalnego lub z kon-

glomeratu. 

h. Wymagana minimalna wysokość mieszkań to 270 cm w stanie wykończonym. 
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2. Lokale mieszkalne – stan „pod klucz” 

Wykończenie i wyposażenie lokali mieszkalnych zostało sklasyfikowane w trzech standardach 

(S1,S2,S3), których wzorce stanowią załączniki do niniejszego opracowania – aktualizacja Stan-

dardów: 27.05.2015 r. „Standard S1” oznacza poziom Podstawowy (załącznik nr 1), „Standard 

S2” poziom Komfortowy (załącznik nr 2), a „Standard S3” poziom Premium (załącznik nr 3).                                                                      

Dla każdego budynku realizowanego w ramach projektu Funduszu,  wykończenie lokali miesz-

kalnych podlega  procesowi projektowania i aranżacji z uwzględnieniem ww. wzorców.                                                                                                                                  

Podstawowym kryterium doboru materiałów wykończeniowych i elementów aranżacji wnętrz 

dla poszczególnych standardów jest rachunek kosztów ich realizacji.                                                                                                          

3. Dodatkowe pomieszczenia (administracyjne dla BGKN / Kupującego oraz gospodar-

cze)                                                   

a. W porozumieniu z BGKN / Kupującym w budynku należy przewidzieć pomieszcze-

nie administracyjne. Powinno znajdować się ono na parterze przy wejściu do bu-

dynku i mieć ca. 20 m2.  Pomieszczenie będzie pełniło funkcję biura administracyj-

nego dla BGKN / Kupującego / Zarządcy Budynku, jednakże powinno odpowiadać 

wymaganiom jak dla lokalu mieszkalnego jednopokojowego. Standard wykończe-

nia tego pomieszczenia zgodny ze standardem mieszkań. 

b. Ponadto w każdym budynku należy przewidzieć pomieszczenie gospodarcze dla 

serwisu sprzątającego wykończone w standardzie pomieszczeń technicznych. W 

pomieszczeniu należy przewidzieć: zlew przemysłowy z kranem, toaletę, kratkę 

ściekową.   

4. Klatki schodowe, hole, korytarze wewnętrzne   

a. Rodzaj konstrukcji i wykończenie biegów schodowych – wg. indywidualnego pro-

jektu dla danego budynku mieszkalnego. W rozwiązaniach technicznych dla 

warstw posadzkowych należy jako podstawowe kryteria przyjąć antypoślizgowość 

(min. R10) i odporność na ścieranie (min. IV klasa ścieralności).  Standardem war-

stwy posadzkowej są płyty z kamienia naturalnego, jako rozwiązanie alternatywne 

dopuszcza się użycie płytek gresowych lub innych rozwiązań estetycznych np. be-

ton architektoniczny. 
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b. Rodzaj konstrukcji i wykończenie poręczy i pochwytów – wg. indywidualnego pro-

jektu dla danego budynku mieszkalnego. W rozwiązaniach technicznych dla pro-

jektowania i wykonania pochwytów i poręczy należy jako podstawowe kryteria 

przyjąć estetykę materiałów i wykonania oraz odporność na ścieranie i zniszczenia. 

c. Rodzaj wykończenia ścian i sufitów  – wg. indywidualnego projektu dla danego bu-

dynku mieszkalnego. W rozwiązaniach technicznych dla warstw wykończeniowych 

ścian należy jako podstawowe kryteria przyjąć estetykę materiałów i wykonania 

oraz odporność na ścieranie i zabrudzenia.   

d. Oświetlenie w technologii energooszczędnej np. LED z lokalnymi włącznikami rea-

gującymi na ruch. 

e. Skrzynki na listy zlokalizowane w strefie wejścia do budynku na poziomie „0” klasy 

EURO, wykonane ze stali nierdzewnej lub malowanej proszkowo. Należy przewi-

dzieć estetykę wnętrza np. skrzynki w zabudowie meblarskiej laminowanej / gip-

sowo-kartonowej. 

Konieczny pojemnik na niechciane materiały reklamowe.  

f. Gablota informacyjna o wymiarach  ca. 80 x 120 cm zlokalizowana w strefie wejścia 

do budynku na poziomie „0”, zamykana na klucz. 

g. Przynajmniej jedno gniazdo elektryczne na piętro na klatce schodowej w szachcie 

instalacyjnym elektrycznym. 

h. Każdorazowo wykończenie klatek schodowych, korytarzy, a w szczególności este-

tyka holi wejściowych do budynku będzie podlegała ocenie i akceptacji przez BGKN 

/ Kupującego. 

5. Pomieszczenia techniczne, gospodarcze, rowerownie, wózkownie, komórki lokatorskie 

a. Rodzaj wykończenia ścian, sufitów i posadzek  – wg. indywidualnego projektu dla 

danego budynku mieszkalnego. W rozwiązaniach technicznych dla warstw wykoń-

czeniowych  należy jako podstawowe kryteria przyjąć odporność na ścieranie i za-

brudzenia.   

b. Oświetlenie w technologii energooszczędnej np. LED. 
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c. W wózkowani należy wykonać pochwyty stalowe przymocowane w sposób trwały 

do ścian na wysokości umożliwiającej przypięcie wózka zabezpieczeniem antykra-

dzieżowym. 

d. W rowerowni należy wykonać stalowe stojaki na rowery przymocowane w sposób 

trwały do podłoża. 

e. Drzwi do komórek lokatorskich zamykane przy użyciu klucza.  

6. Garaż podziemny  

Zaznaczone i ponumerowane miejsca do parkowania samochodów. 

Odwodnienie liniowe lub punktowe oraz dodatkowe zewnętrzne w rejonie bramy garażowej i 

wjazdu do garażu.  

Posadzki betonowe żywiczne barwione w masie lub jako minimum posadzki betonowe 

utwardzane powierzchniowo z cokołami o wysokości 20 cm. Uwzględnić nawierzchnię 

antypoślizgową szczególnie na rampach wjazdowych.  

Ściany żelbetowe – malowanie jednokrotne, ściany murowane – tynkowane i malowanie na 

gotowo. 

Oświetlenie w technologii energooszczędnej np. LED sterowane czujnikiem ruchu.  

W garażu miejsca do parkowania rowerów z możliwością stałego mocowania. 

Wymagana instalacja detekcji tlenku węgla (CO).  

V. LOKALE USŁUGOWE – STAN DEWELOPERSKI 

1. Wytyczne ogólne 

a. Lokalizacja powierzchni w budynku na poziomie „0”. 

b. Dostęp do powierzchni uwzględniający regulacje prawne dotyczące osób niepeł-

nosprawnych. 

c. Możliwość dojazdu samochodów dostawczych do strefy dostaw z uwzględnie-

niem odpowiednich parametrów drogi (np. nośność) jak dla samochodów do-

stawczych.  

d. W budynku należy przewidzieć minimum jeden lokal dostosowany na cele gastro-

nomiczne. 



 

   

14 
 

 

BGK Nieruchomości SA, ul. Ludna 2, 00-406 Warszawa 
Kapitał zakładowy 14.000.000 złotych opłacony w całości; Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział 
Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, KRS 0000494251, NIP: 7010412096 

e. Wszelkie rozwiązania projektowe oraz prace budowlano-instalacyjne muszą być 

zgodne z Warunkami Technicznymi, Polskimi Normami oraz Prawem Budowla-

nym. 

f. Sprzedający udostępni wszelkie informacje projektowe na temat każdego lokalu 

usługowego na potrzeby komercjalizacji, w tym w szczególności rzut lokalu z pro-

jektu, rzut całej kondygnacji, PZT, wielobranżowy projekt lokalu i całej kondygna-

cji.  

2. Specyfikacja techniczna 

2.1. Konstrukcja budynku w obrębie lokalu 

a. Dopuszczalne obciążenia charakterystyczne dla pomieszczeń usługowych zgodne 

z Polskimi Normami.  

b. Sufit żelbetowy nietynkowany - powierzchnia surowa według standardu i toleran-

cji dla robót żelbetowych monolitycznych (w zakresie przygotowania pod tynko-

wanie lub montaż sufitu podwieszanego według zakresu aranżacji lokalu). 

c. Minimalna wysokość pomieszczeń w świetle (od posadzki do stropu) nie mniejsza 

niż 350 cm. 

d. Minimalna wysokość użytkowa pomieszczeń zgodna z Warunkami Technicznymi.  

e. Posadzka – betonowa zatarta „na gładko” zbrojona (siatka zbrojeniowa np. ocyn-

kowana 50x50 mm lub zbrojenie rozproszone) na podbudowie ze styropianu aku-

stycznego lub polistyrenu ekstrudowanego. Minimalna wytrzymałość w zależności 

od przeznaczenia lokalu – do uzgodnienia z BGKN / Kupującym – zgodna z Warun-

kami Technicznymi i Polskimi Normami.  

f. Ściany działowe murowane, żelbetowe lub prefabrykowane. 

g. Ściany wewnętrzne oraz słupy w pomieszczeniach suchych: tynki gipsowe zatarte 

na gładko, zagruntowane i jednokrotnie pomalowane na biało. 

h. Ściany oraz słupy w pomieszczeniach mokrych (pod płytki): tynk cementowo-wa-

pienny III kategorii zatarty na ostro. Ściany oraz słupy w pomieszczeniach mokrych 
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(bez płytek): tynk cementowo-wapienny III kategorii zatartym na gładko, zagrun-

towane i jednokrotnie pomalowane na biało. Dopuszcza się możliwość zabudowy 

instalacji konstrukcją z płyt g/k wodoodpornych. 

2.2. Inne elementy budynku w obrębie lokalu 

a. Wydzielenia strefy ppoż. pomiędzy lokalami usługowymi a strefą mieszkalną 

zgodnie z wytycznymi operatu  ppoż. (na etapie przygotowania projektu do po-

zwolenia na budowę).  

b. Ślusarka okienna i drzwiowa zewnętrzna o konstrukcji aluminiowej antywłama-

niowej w klasie min. P3. Drzwi wyposażone w samozamykacz z zamkiem z wkładką 

klasy C z kartą kodową (na potrzeby dorobienia klucza), klamki i szyldy drzwiowe 

ze stali nierdzewnej/kwasoodpornej. 

c. Cały komplet drzwi (z ościeżnicą, zamkami, zawiasami, wkładką i całym dodatko-

wym wyposażeniem) posiadający aprobatę techniczną oraz certyfikat instytucji 

wymienionych w Rozdziale I w punkcie 8, 

d. Izolacyjność ścian zewnętrznych zgodnie z Warunkami Technicznymi i Polskimi 

Normami. Okładzina zewnętrzna według zatwierdzonego Projektu Budowlanego. 

e. Pomieszczenia sanitarne (toalety) wydzielone ścianami, z podejściami instalacji 

wod-kan., wentylacji, elektrycznej. Pomieszczenia wykończyć w standardzie „pod 

klucz”, czyli: płytki gresowe/ceramiczne na podłodze i ścianach, biały montaż, ar-

matura, oświetlenie z oprawami, drzwi wewnętrzne. 

f. Od strony zewnętrznej wycieraczka stalowa zagłębiona w posadzce z możliwością 

oczyszczenia. Minimalne wymiary: szerokość ca. +10 cm od szerokości wejścia, 

długość ca. 100 cm. 

g. Parapety okienne wewnętrzne: z kamienia naturalnego lub z konglomeratu. 

2.3. Instalacja wodno-kanalizacyjna 

a. Przyłącze wody, kanalizacja, zapewniające  prawidłowe zasilenie w wodę i jej od-

prowadzanie dla urządzeń sanitarnych o ilości zgodnej z Warunkami Technicz-

nymi oraz projektowanym charakterem wykorzystania lokalu. Dla każdego z lokali 

należy przywidzieć indywidualny licznik poboru wody z funkcją zdalnego odczytu 
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(np. z nakładką radiową) dla każdego lokalu wraz z systemem odczytującym – pre-

ferowany system bez opłat stałych abonamentowych, każdorazowo do uzgodnie-

nia z BGKN / Kupujący. 

b. Instalacja rozprowadzona do zaprojektowanych miejsc w zatwierdzonym projek-

cie. 

2.4. Instalacja wentylacji i klimatyzacji 

a. Lokale wyposażone w instalację wentylacji mechanicznej nawiewno – wy-

wiewnej o  wydajności  zgodnie z Polskimi Normami oraz zatwierdzonym Pro-

jektem Budowlanym dla danego budynku. Rozprowadzenie instalacji w lokalu 

w zakresie najemcy. 

b. Każdy lokal wyposażony w centrale wentylacyjne zapewniające co najmniej 3-

krotną wymianę powietrza na godzinę.  

c. Należy przewidzieć możliwość podłączenia indywidualnej instalacji klimatyza-

cji dla każdego lokalu (miejsce w szachtach, miejsce na dachu, zasilanie, od-

prowadzenie skroplin, itp.).  

2.5. Instalacja centralnego ogrzewania 

a. Instalacja grzewcza rozprowadzona w warstwach posadzkowych w otulinie ter-

micznej.  

b. Podłączenia grzejników wyprowadzone ze ścian lub posadzek zgodnie z Projek-

tem Budowlanym, wyposażone w zawory odcinające umożliwiające wymianę lo-

kalnego grzejnika. 

c. Grzejniki o wysokiej sprawności grzewczej wyposażone w zawory i głowice termo-

regulacyjne. 

d. Zapewniony przydział mocy grzewczej dla pomieszczeń zgodnie z Warunkami 

Technicznymi i Polskimi Normami. 

e. Indywidualne opomiarowanie dla każdego lokalu, liczniki z funkcją zdalnego od-

czytu (np. z nakładką radiową) dla każdego lokalu wraz z systemem odczytującym 

– preferowany system bez opłat stałych abonamentowych, każdorazowo do 

uzgodnienia z BGKN / Kupujący. 
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f. Ciepło technologiczne doprowadzone do lokalu i opomiarowane oddzielnym cie-

płomierzem. 

2.6. Instalacja elektryczna 

a. Wydzielone obwody elektryczne zasilające urządzenia AGD i RTV. 

b. Liczniki dla każdego lokalu, preferowane liczniki z funkcją zdalnego odczytu (np. z 

nakładką radiową). 

c. Tablica elektryczna wewnątrz lokalu w strefie wejścia zgodnie z przepisami. 

d. Przyłącze energii elektrycznej o mocy zgodnej z zapotrzebowaniem oraz Polskimi 

Normami, ale nie mniejsze niż  22 kW dla lokalu, a dla dużych lokali (powyżej po-

wierzchni 200 m2) nie mniejszej niż 40 kW. Kabel zasilający doprowadzony do ta-

blicy rozdzielczej w lokalu. 

e. Instalacja oświetleniowa – tymczasowa, porządkowa. 

f. Kurtyny powietrzne nad każdymi zewnętrznymi drzwiami wejściowymi. 

g. Oświetlenie zewnętrzne w obrębie wejścia do lokalu w technologii energoosz-

czędnej np. LED. 

h. Wyprowadzenie instalacji oświetleniowej na zewnątrz (np. pod oświetlenie ele-

mentów reklamy) zakończone puszką elektryczną zewnętrzną.  

i. Na każde 100 m2 powierzchni lokalu należy przewidzieć: 10 wypustów elektrycz-

nych sufitowych pod oświetlenie z włącznikami, 15 gniazd podwójnych elektrycz-

nych ściennych. 

j. Deweloper / Sprzedający nie powinien zawierać umów na dostawę energii elek-

trycznej dla lokali usługowych (umowy te będą zawierane przez przyszłych najem-

ców). 

2.7. Instalacja teletechniczna 

a. Możliwość podłączenia do instalacji teletechnicznej (RTV/Internet/telefon) obsłu-

giwanej przez dowolnego legalnie działającego na rynku usług telekomunikacyj-

nych Operatora. Rozdzielnia instalacji umieszczona w skrzynce metalowej zamy-

kanej na zamek patentowy. 
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2.8. Instalacja przeciw pożarowa 

a. System sygnalizacji pożaru (SSP), system alarmu pożarowego (SAP) – w zakresie 

najemcy do potwierdzenia z rzeczoznawcą ppoż.  

2.9. Instalacje pionowe w szachtach 

a. Instalacje w szachtach należy właściwie zaizolować termicznie i akustycznie: 

i. wodna, 

ii. kanalizacja sanitarna, 

iii. wentylacja, 

iv. centralne ogrzewanie oraz ciepło technologiczne, 

v. deszczowa, 

vi. i inne (np. ppoż.).  

2.10. Inne 

a. Powierzchnia użytkowa będzie liczona zgodnie z normą PN-ISO 9836:1997 dla 

ścian w stanie wykończonym łącznie z tynkami (do tej powierzchni nie będzie do-

liczana powierzchnia pod ścianami działowymi).   

b. Jeżeli projekt budowlany został wydany w oparciu o PN-70/B-02365, zastrzegamy 

konieczność dokonania przedmiaru w oparciu o PN-ISO 9836:1997 (sposób mie-

rzenia jak wyżej).  

c. Sprzedający ma obowiązek wykonania i przekazania kupującemu powykonawczą 

inwentaryzację geodezyjną lokali usługowych, potwierdzoną przez geodetę z 

uprawnieniami. 

d. BGKN / Kupujący zastrzega sobie prawo do wykonania inwentaryzacji geodezyjnej 

powykonawczej celem weryfikacji powierzchni i wymiarów w lokalach. 

Wszystkie pozostałe elementy / instalacje nieobjęte Projektem Budowlanym oraz powyż-

szym opisem pozostają w zakresie Najemcy lokalu usługowego. 

VI. LOKALE BIUROWE – STAN DEWELOPERSKI 

1. Standard wykończenia zgodnie z lokali mieszkalnymi. 

2. Wytyczne projektowe – zgodnie z Warunkami Technicznymi.  
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VII. STANDARD INSTALACJI 

1. Instalacje wewnętrzne – wytyczne ogólne 

a. Szachty instalacji wewnętrznych, wydzielone w strefach zgodnie z operatem ppoż. 

Zamknięcie szachtów – drzwi zgodnie z przepisami ppoż., zamykane zamkiem pa-

tentowym. Drzwi do szachtów z płyt MDF, pokryte fornirem lub w kolorze zgodnie 

z projektem wykonawczym. 

b. Rozmieszczenie elementów końcowych instalacji (włączniki, gniazda, zawory czer-

palne, odpływy kanalizacyjne, etc.) wg. indywidualnego projektu budynku, pomiesz-

czenia/lokalu mieszkalnego. 

c. Wszelkie drzwiczki rewizyjne do zaworów instalacyjnych narażone bezpośrednio na 

działanie wody powinny być wykonane ze stali nierdzewnej. 

d. Wszelkie skrzynki instalacyjne naścienne (jeżeli przepisy szczegółowe nie stanowią 

inaczej) stalowe malowane proszkowo. Powyższe nie dotyczy lokali mieszkalnych. 

2. Instalacja centralnego ogrzewania (co).  

Rodzaj technologii, a tym samym rodzaj materiałów użytych do wykonania instalacji – wg. 

indywidualnego projektu dla danego budynku mieszkalnego.  

Standardem dla instalacji co w lokalach mieszkalnych są: 

a. grzejniki o wysokiej wydajności cieplnej, 

b. liczniki dla każdego lokalu zlokalizowane na klatce schodowej  

c. liczniki z funkcją zdalnego odczytu (np. z nakładką radiową) dla każdego lokalu 

wraz z systemem odczytującym – preferowany system bez opłat stałych abona-

mentowych, każdorazowo do uzgodnienia z BGKN / Kupujący, 

d. zawory odcinające umożliwiające wymianę lokalnego grzejnika,  

e. grzejniki drabinkowe w łazienkach wyposażone w grzałkę elektryczną z wyłączni-

kiem czasowym. 

3. Instalacja ciepłej i zimnej wody użytkowej (cw i zw).  

Rodzaj technologii, a tym samym rodzaj materiałów użytych do wykonania instalacji – wg. 

indywidualnego projektu dla danego budynku mieszkalnego.  

Standardem dla instalacji wodociągowej w lokalach mieszkalnych są: 
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a. wodomierze zlokalizowane na klatkach schodowych z funkcją zdalnego odczytu 

(np. z nakładką radiową) dla każdego lokalu wraz z systemem odczytującym – pre-

ferowany system bez opłat stałych abonamentowych, każdorazowo do uzgodnie-

nia z BGKN / Kupujący, 

b. zawory odcinające przy każdym z ujęć, 

c. przewody instalacji muszą mieć trwałą izolację termiczną, 

d. instalacja z wymuszonym obiegiem cw.  

4. Instalacja nawadniania terenów zielonych  

Rodzaj technologii, a tym samym rodzaj materiałów użytych do wykonania instalacji 

nawadniania terenów zielonych, którą należy przewidzieć – wg. indywidualnego projektu dla 

danego budynku mieszkalnego. Preferowany system automatycznego podlewania, 

szczególnie przy dużych terenach zielonych.  Dwa punkty poboru wody do podlewania 

terenów zielonych, od strony dwóch przeciwległych ścian budynku o dłuższym boku. 

Oddzielne opomiarowanie dla nawadniania terenów zielonych.  

5. Instalacja kanalizacyjna  

Rodzaj technologii, a tym samym rodzaj materiałów użytych do wykonania instalacji – wg. 

indywidualnego projektu dla danego budynku mieszkalnego.  

6. Instalacja elektryczna w lokalu mieszkalnym  

Rodzaj technologii, a tym samym rodzaj i ilość elementów „końcowych” użytych do wykonania 

instalacji – wg. indywidualnego projektu dla danego budynku mieszkalnego.  

W standardzie dla instalacji elektrycznej w lokalach mieszkalnych należy uwzględnić: 

a. Wydzielenie obwodów elektrycznych zasilających urządzenia AGD i RTV, 

b. Liczniki dla każdego lokalu mieszkalnego zlokalizowane na klatce schodowej, pre-

ferowane liczniki z funkcją zdalnego odczytu (np. z nakładką radiową) 

c. Tablica elektryczna wewnątrz lokalu w strefie wejścia zgodnie z przepisami, 

d. Minimum jedno podwójne gniazdo na każdej ścianie w pokoju,  

e. W łazience: minimum jedno podwójne gniazdo w strefie umywalki, osobne 

gniazda dla pralki i grzejnika drabinkowego. Klasa ochrony IP zgodnie z przepisami.   
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f. W kuchni: co najmniej dwa podwójne gniazda nad blatem kuchennym; osobne 

gniazda dla zasilania okapu (za lub nad szafką wiszącą - niewidoczne), lodówki,  

zmywarki, piekarnika, jedno gniazdo 230V lub 400V zasilania płyty grzewczej. Klasa 

ochrony IP zgodnie z przepisami. 

g. Preferowane warunki zawarcia umów przez Dewelopera / Sprzedającego z opera-

torem: 

 jedna umowa dla wszystkich mieszkań/liczników, 

 dla wszystkich mieszkań/liczników jedna zbiorcza faktura, 

 faktury wystawiane co miesiąc, 

 odczyty liczników dokonywane przez operatora ostatniego dnia każdego 

miesiąca, 

 odczyty liczników przekazywane przez operatora do BGKN / Kupującego rów-

nież w wersji elektronicznej w pliku Excel w formacie przekazanym przez 

BGKN / Kupującego, 

 odczyty początkowe z dnia przejęcia nieruchomości przez BGKN / Kupują-

cego oraz numery liczników przekazane przez operatora w wersji elektro-

nicznej w pliku Excel w formacie przekazanym przez BGKN / Kupującego, 

 dokonywanie przez operatora odczytów poszczególnych liczników w dowol-

nym dniu miesiąca na prośbę BGKN / Kupującego. Potrzeba takiego odczytu 

byłaby zgłaszana dwa dni przed żądaną datą odczytu. 

7. Instalacja elektryczna w budynku (części wspólne i garaż)  

Rodzaj technologii, a tym samym rodzaj i ilość elementów „końcowych” użytych do wykonania 

instalacji – wg. indywidualnego projektu dla danego budynku mieszkalnego.  

W standardzie dla instalacji elektrycznej należy uwzględnić: 

a. W garażu podziemnym gniazda 230V; przyjmuje się jedno gniazdo na cztery sta-

nowiska postojowe w ich bezpośrednim sąsiedztwie; 
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b. Na każdą kondygnację garażu stanowisko do ładowania samochodów elektrycz-

nych (stacja ładująca dedykowana dla samochodów elektrycznych); parametry 

techniczne do uzgodnienia z BGKN / Kupującym; 

c. Oświetlenie ewakuacyjnie zgodne z przepisami ppoż. 

8. Instalacja elektryczna anty-oblodzeniowa wpustów, rynien i rur spustowych  

Rodzaj technologii, a tym samym rodzaj i ilość elementów „końcowych” użytych do wykonania 

instalacji – wg. indywidualnego projektu dla danego budynku mieszkalnego.  

9. Instalacja oświetlenia budynku  

Rodzaj technologii oraz zakres elementów oświetlenia zewnętrznego – wg. indywidualnego 

projektu dla danego budynku mieszkalnego. Podstawowym zakresem oświetlenia jest strefa 

wejść do budynku, wjazdu do garażu podziemnego, części wspólnych i terenów zielonych – w 

technologii energooszczędnej np. LED sterowana włącznikiem czasowym. Dodatkowym 

zakresem oświetlenia jest iluminacja elewacji budynku. 

10. Instalacja elektryczna w otoczeniu budynku  

Rodzaj technologii, a tym samym rodzaj i ilość elementów „końcowych” użytych do wykonania 

instalacji – wg. indywidualnego projektu dla danego budynku mieszkalnego. Należy 

przewidzieć instalację anty-oblodzeniową w rejonie wjazdu do garażu podziemnego. 

11. Instalacje ppoż.    

Według indywidualnego projektu dla danego budynku mieszkalnego zgodnie z wytycznymi i 

przepisami ogólnymi  w zakresie ochrony ppoż. 

12. Instalacje teletechniczne  

Okablowanie instalacji (kable miedziane i światłowodowe) według obowiązujących przepisów 

szczegółowych w zakresie telewizji kablowej, telefonicznej i Internetu. Po jednym gniazdku dla 

instalacji telefonicznej i Internetu w pokoju dziennym. Gniazdka RTV przewidzieć w każdym 

pokoju. Instalacja teletechniczna, w tym również okablowanie, powinno być własnością 

właściciela budynku. Obowiązek wykonania instalacji światłowodowej, bez względu na to 

kiedy zostało uzyskane pozwolenie na budowę. 
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13. Instalacja wideo domofonowa  

Cyfrowa, kodowana. Instalacja musi zapewniać możliwość obsługi aparatu z wideo. W każdym 

mieszkaniu zamontowany aparat  (bez obowiązku opcji z wideo).  W częściach wspólnych (przy 

wejściu do budynku) należy zamontować aparat wideo domofonu. Należy zachować wysoką 

jakość estetyczną – do uzgodnienia z BGKN / Kupującym. 

14. Instalacja monitoringu bezpieczeństwa i ochrony  

Cyfrowa, wg. indywidualnego projektu. System monitoringu głównych wejść, wjazdu i wyjazdu 

z garażu oraz terenu wokół budynku/-ów. Zamontowane kamery nie mogą być dostępne z 

poziomu chodników, posadzek, gruntu. Okablowanie musi być ukryte i niedostępne 

(podtynkowe lub w korytach kablowych). Urządzenie rejestrujące musi się znajdować w  

pomieszczeniu technicznym. Możliwość radiowego przesyłania sygnałów do zewnętrznej 

stacji monitorującej. 

15. Instalacja wentylacji w lokalach mieszkalnych/budynku  

Wg. obowiązujących przepisów ogólnych i ppoż. w tym zakresie. Należy zastosować instalację 

wentylacji wyciągowej wspomaganej mechanicznie. 

16. Instalacja odgromowa  

Wg. obowiązujących przepisów ogólnych i ppoż. w tym zakresie.  

Sprzedający ma obowiązek przed przekazaniem inwestycji i przed zakończeniem przeglądów 

/ odbiorów technicznych zamontować wszystkie liczniki / podliczniki oraz podpisać umowy ze 

wszystkimi gestorami mediów. Kupujący po przejęciu nieruchomości podejmie decyzję co do 

wyboru cesji istniejącej umowy pod warunkiem, że jest ona dopuszczalna w umowie zawartej 

przez Sprzedającego a warunki w umowie są akceptowalne przez Kupującego lub podejmie 

decyzję o podpisaniu nowej umowy z dostawcami mediów. 

VIII. STANDARD ELEMENTÓW MAŁEJ ARCHITEKTURY I ZAGOSPODAROWANIA TERENU 

1. Tereny zielone 

Zagospodarowanie wg. indywidualnego projektu.  

W miarę możliwości na terenach zielonych przewidzieć ogródki lokatorskie. 
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2. Plac zabaw   

Zgodnie z projektem zagospodarowania terenu i wymogami w tym zakresie. 

3. Drogi, chodniki  

Wykonane z kostki betonowej lub z innego materiału odpornego na ścieranie zgodnie z 

projektem zagospodarowania, umożliwiające dojście i dojazd do wejść budynku/-ów. 

4. Parkingi zewnętrzne  

Nawierzchnia z kostki betonowej lub z innego materiału o porównywalnych parametrach 

technicznych, zgodnie z projektem zagospodarowania, z zaznaczonymi miejscami 

postojowymi. 

W przypadku miejsc postojowych przynależnych do nieruchomości zlokalizowanych w strefie 

ogólnodostępnej należy takie miejsca zabezpieczyć np. słupkami lub innymi blokadami 

parkingowymi zamykanymi na klucz. 

5. Śmietniki  

Wewnątrz budynku. Dopuszcza się wiaty wolnostojące o nawierzchni utwardzonej, zamykane 

na klucz o ścianach pełnych ze szczeliną wentylacyjną miedzy ścianą a konstrukcją dachu.  

6. Inne elementy  

a. Koszo-popielnice przed każdą klatką. 

b. Zewnętrzne stojaki na rowery z możliwością ich przypięcia (min. 10 szt. na terenie nieru-

chomości). 

Każdorazowo wykończenie elementów małej architektury i zagospodarowania terenu będzie 

podlegało ocenie i akceptacji przez BGKN / Kupującego.  

IX.  STANDARD DOKUMENTACJI POWYKONAWCZEJ 

1. Dokumentacja powykonawcza zgodna z wytycznymi Prawa Budowlanego oraz innymi prze-

pisami ogólnymi i szczegółowymi wymaganymi dla realizacji inwestycji o charakterze bu-

downictwa mieszkaniowego. 

2. Dokumentacja powykonawcza sporządzona przez uprawnionego geodetę dotycząca: 

a. Posadowienia budynku oraz jego otoczenia; 

b. Karty katalogowe lokali mieszkalnych i usługowych z wyszczególnioną powierzchnią 



 

   

25 
 

 

BGK Nieruchomości SA, ul. Ludna 2, 00-406 Warszawa 
Kapitał zakładowy 14.000.000 złotych opłacony w całości; Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział 
Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, KRS 0000494251, NIP: 7010412096 

użytkową objętą komercjalizacją – wersja podpisana przez geodetę (oryginał); 

c. Zestawienie powierzchni użytkowych nieruchomości wg. obowiązującej normy ISO 

oraz przepisów podatkowych – wzór stanowi załącznik nr 9. 

3. Zestawienie wymaganych dokumentów do przekazania wraz z budynkiem (techniczne, for-

malne) zawarte jest w załączniku nr 4. 

4. Zestawienie informacji dotyczących wszystkich instalacji i urządzeń objętych gwarancją wy-

magających obowiązkach przeglądów lub konserwacji wg. wzoru stanowiącego załącznik nr 

5. 

5. Zestawienie umów/potwierdzonych za zgodność z oryginałem kopii umów z gestorami me-

diów miejskich. 

6. Zestawienie umów/potwierdzonych za zgodność z oryginałem kopii umów z podwyko-

nawcami/dostawcami wyposażenia skutkującymi koniecznością okresowych przeglądów 

technicznych/gwarancyjnych. 

7. Dokumentację należy przekazać w wersji papierowej (2 szt.) oraz wersję elektroniczną 

(format PDF, DWG, JPG, itp.). 

8. Zestawienie sprzętu AGD na potrzeby polisy ubezpieczeniowej – według wzoru stanowią-

cego załącznik nr 6. 

X. DODATKOWE DANE WYMAGANE DLA INWESTYCJI 

Minimum na 6 miesięcy przed planowanym przekazaniem inwestycji Sprzedający przekaże 

Kupującemu (na podstawie danych projektowych): 

1. Karty katalogowe lokali mieszkalnych i usługowych (zgodnie ze wzorem wskazanym przez 

Fundusz), przygotowane w wersji DWG, PDF i JPG, zawierające:  

a. układy ścian, wymiary, powierzchnie i rozkład funkcjonalny (z uwzględnieniem wszyst-

kich elementów wykończenia i wyposażenia),  

b. logo i dane FMnW,  

c. tabelkę z zestawieniem powierzchni dla poszczególnych pomieszczeń i ogródka / bal-

konu / tarasu / loggii,  

d. strony świata i skalę,  
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e. informację według jakiej normy liczona była powierzchnia,  

f. piętro, liczbę pokoi, numer lokalu, 

g. schemat kondygnacji z zaznaczenie lokalizacji danego lokalu, 

h.  wysokość lokali z informacją jak została policzona (np. od wykończonej podłogi do 

wykończonego sufitu). 

2. Dla lokali usługowych karty katalogowe należy przekazać możliwie jak najwcześniej, nie-

zwłocznie po podpisaniu Umowy Przedwstępnej Sprzedaży Nieruchomości. Dodatkowo, 

dla lokali usługowych należy przekazać wytyczne dotyczące możliwości przesuwania, mo-

dyfikacji, usuwania ścian działowych wydzielających lokale celem np. połączenia dwóch 

lokali w jeden większy. 

3. Wypełnianą tabelę z zestawieniem dodatkowych danych o nieruchomości, której wzór sta-

nowi załącznik nr 7 do niniejszego Standardu. 

4. Wypełnioną tabelę z zestawieniem danych o lokalach, której wzór stanowi załącznik nr 8 

do niniejszego Standardu. 

Minimum na 30 dni przed planowanym przekazaniem inwestycji Sprzedający przekaże 

Kupującemu (na podstawie danych powykonawczych, pomiarów geodezyjnych): 

1. Karty katalogowe lokali mieszkalnych i usługowych (zgodnie ze wzorem wskazanym przez 

Fundusz), przygotowane w wersji DWG, PDF i JPG, zawierające:  

a. powykonawcze układy ścian, wymiary, powierzchnie i rozkład funkcjonalny (z 

uwzględnieniem wszystkich elementów wykończenia i wyposażenia),  

b. logo i dane FMnW,  

c. tabelkę z zestawieniem powierzchni dla poszczególnych pomieszczeń i ogródka / bal-

konu / tarasu / loggii,  

d. strony świata i skalę,  

e. informację według jakiej normy liczona była powierzchnia,  

f. piętro, liczbę pokoi, numer lokalu, 

g. schemat kondygnacji z zaznaczenie lokalizacji danego lokalu, 

h.  wysokość lokali z informacją jak została policzona (np. od wykończonej podłogi do 
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wykończonego sufitu). 

2. Wypełnianą tabelę z zestawieniem dodatkowych danych o nieruchomości (dane powyko-

nawcze), której wzór stanowi załącznik nr 7 do niniejszego Standardu. 

3. Wypełnioną tabelę z zestawieniem danych o lokalach (dane powykonawcze), której wzór 

stanowi załącznik nr 8 do niniejszego Standardu. 

XI. STANDARDY MARKETINGOWE 

1. Deweloper zapewni odpowiednie miejsca na terenie budowy do umieszczenia reklam Fun-

duszu (70% ogrodzenia w najlepiej widocznej lokalizacji, banery/tablice na terenie budowy, 

miejsca na rusztowaniach na siatki). Fundusz będzie miał pierwszeństwo wyboru miejsca na 

reklamę. 

2. Zapewnienie przez Dewelopera dobrej jakości, uzgodnionych z Funduszem, wizualizacji bu-

dynku, (co najmniej 3 różne ujęcia) wraz z przekazaniem pełnych praw do wykorzystania – 

potrzebne już na etapie umowy/pierwszej płatności, bo wtedy wysyłane są pierwsze komu-

nikaty do prasy, na www, na FB. 

3. Przygotowanie przez Dewelopera „elektronicznego” katalogu inwestycji – wizualizacje + 

przykładowe aranżacje + opis lokalizacji + opis mieszkań i lokali usługowych, zgodnie ze wzo-

rem wskazanym przez Fundusz. 

4. Zapewnienie przez Dewelopera odpowiedniego oznakowania budynku (na poziomie pro-

jektu powinno być uwzględnione) – logotyp na elewacji, tabliczki z logo, adresem, w odpo-

wiednim standardzie jakościowym, zgodnie ze wzorem wskazanym przez Fundusz.  

5. Przekazanie wraz z prawami nazwy inwestycji (jeżeli Deweloper opracował ją wcześniej). 

6. Umożliwienie udostępnienia na terenie budowy oraz w biurze sprzedaży Dewelopera ulo-

tek Funduszu dotyczących danej inwestycji. 
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XII. WYKAZ ZAŁĄCZNIKÓW 

1. Standard S1 Wykończenia Mieszkań z dnia 27.05.2015 r. 

2. Standard S2 Wykończenia Mieszkań z dnia 27.05.2015 r. 

3. Standard S3 Wykończenia Mieszkań z dnia 27.05.2015 r. 

4. Zestawienie wymaganych dokumentów do przekazania wraz z budynkiem (techniczne, for-

malne) 

5. Zestawienie informacji dotyczących wszystkich instalacji i urządzeń objętych gwarancją wy-

magających obowiązkowych przeglądów lub konserwacji – wzór  

6. Zestawienie sprzętu AGD na potrzeby polisy ubezpieczeniowej – wzór  

7. Zestawienie dodatkowych danych o nieruchomości – wzór  

8. Zestawienie danych o lokalach – wzór  

9. Zestawienie powierzchni użytkowych nieruchomości wg. obowiązującej normy ISO oraz 

przepisów podatkowych – wzór  

 


