
 



 
 
 

 
 

Stając się właścicielem gotowego domu wybudowanego na osiedlu „Dolina Pabianki”, podejmujesz 
najlepszą decyzję. Oszczędzasz swój czas, nerwy, pieniądze. Spółka Munster Developments zdejmuje 
z Ciebie ciężar załatwienia wszelkich formalności na etapie projektowania, budowy i uzyskania 
zgłoszenia do użytkowania.  
 

 

ZOBACZ, CO ROBIMY, ŻEBY ZBUDOWAĆ DOM TWOICH MARZEŃ! 
 

1. Prace przygotowawcze i projektowe: 

 występujemy do właściwego urzędu o wypis z tekstu Miejscowego Planu 
Zagospodarowania Terenu 

 występujemy do gestorów sieci o warunki przyłączenia do sieci 

 zamawiamy mapę do celów projektowych – termin oczekiwania do 3 miesięcy  

 sporządzamy projekt architektoniczny, konstrukcyjny, wodno – kanalizacyjny, 
gazowy, centralnego ogrzewania, elektryczny 

 uzyskujemy decyzję wyłączenia gruntu działki z produkcji rolnej 

 uzyskujemy pozwolenie na budowę – termin oczekiwania do 65 dni 

 uzyskujemy uprawomocnienie decyzji pozwolenia na budowę – termin oczekiwania 
do 2 tygodni 

 
2. P budowy – tu wkracza nasz Główny Wykonawca, który: 

 zakupuje materiały budowlane 

 uzbraja działkę – woda, kanalizacja sanitarna, energia, gaz  

 zatrudnia kierownika budowy 

 rejestruje dziennik budowy w Inspektoracie Nadzoru Budowlanego 

 zleca wytyczenie geodezyjne posadowienia budynku 

 

3. Budowa: 

 realizowanie kolejnych etapów budowy budynku, pod nadzorem Kierownika Budowy  

 nadzór Inspektora Nadzoru Inwestorskiego powołanego przez Spółkę Munster 

Developments  

 

4. Zakończenie budowy: 

 sporządzenie inwentaryzacji powykonawczej budynku wraz z infrastrukturą 

 wykonanie wszystkich niezbędnych pomiarów i sprawdzeń [potwierdzonych protokołami 

i oświadczeniami] wykonania budynku i infrastruktury zgodnie ze sztuką budowlaną i 

warunkami pozwolenia na budowę 

 zgłoszenie zakończenia budowy poprzez złożenie w Inspektoracie Nadzoru Budowlanego 

dokumentacji odbiorowej 

 uzyskanie pozwolenia na użytkowanie budynku – czas oczekiwania do 14 dni  

 
5. Budynek gotowy!  

Dostarczamy Ci GOTOWY DOM, BEZPIECZNE MIEJSCE, W KTÓRYM ODPOCZNIESZ, SPEDZAJĄC CZAS 
Z NAJBLIŻSZYMI.  
 
A teraz zapoznaj się ze STANDARDEM, w jakim wykonujemy domy… 
 
 



 
 

 
 

 
STANDARD WYKONANIA – DOM ŻUCZEK  

 
 
ZAGOSPODAROWANIE DZIAŁKI:  

1. Ogrodzenie  

 granice wewnętrzne (między działkami) – siatka ocynkowana, słupki stalowe 

 granice zewnętrzne (z wewnętrznymi drogami dojazdowymi) – systemowe ocynkowane 
panele ogrodzeniowe na podmurówce 

 brama wjazdowa rozwierana o szerokości 4m i furtka o szerokości 1m 

2. Opaska wokół budynku, wejścia i tarasy - kostka betonowa 

3. Media 

 przyłącze budynku do wodociągu gminnego 

 instalacja przydomowej biologicznej oczyszczalni  

 przyłącze elektryczne do budynku 

 instalacja wkopanego zbiornika na gaz LPG i przyłącze gazowe od zbiornika do budynku 
[zbiornik dzierżawiony od dostawcy gazu/wykup na własność] 

4. Uporządkowany i zniwelowany teren działki, posianie trawy. 
 

ROZWIĄZANIA KONSTRUKCYJNO – MATERIAŁOWE W BUDYNKU: 

1. Fundamenty 

 ławy i stopy fundamentowe żelbetonowe  

 ściany fundamentowe z bloczków betonowych  

 izolacje przeciwwilgociowe poziome  

 izolacje przeciwwilgociowe pionowe  

 izolacje termiczne – styropian gr. 10cm 

2. Ściany konstrukcyjne - bloczki ceramiczne POROTHERM/CERPOL/THERMOMUR lub inny gr. ok. 24cm 

3. Ścianki działowe na parterze – murowane z bloczków ceramicznych gr. ok. 12 cm 

4. Strop na antresoli – lekki, drewniany  

5. Nadproża prefabrykowane typu L lub obniżenie wieńca z dozbrojeniem  

6. Kominy systemowe betonowe przewody kominowe typu SCHIEDEL, ponad dachem – obudowane 
cegła klinkierową 

7. Konstrukcje żelbetowe  

8. Konstrukcja dachu – krokwiowa drewniana, kąt nachylenia – 35 st. 

9. Pokrycie dachu – dachówka betonowa/cementowa w kolorze grafitowym 

10. Stolarka okienna PCV – kolor obustronny (trzyszybowe, pięciokomorowe) 

11. Parapety zewnętrzne – blacha ocynkowana 

12. Stolarka drzwiowa – drzwi zewnętrzne wejściowe oraz do pom. gosp. 

13. Tynki wewnętrzne: gipsowe; w pomieszczeniach mokrych: cementowo – wapienne  

14. Posadzki cementowe ocieplone 10 cm styropianu i wykończone wylewką  

15. Ocieplenie ścian zewnętrznych – styropian, gr. 20 cm 

16. Ocieplenie dachu – wełna mineralna, gr. 30 cm 

17. Podwieszane sufity gipsowo – kartonowe 

18. Elewacje - tynk cienkowarstwowy 

19. Wewnętrzna instalacja wodna i kanalizacyjna 

20. Wewnętrzna instalacja c.o. wraz z kotłem na gaz LPG w pomieszczeniu gospodarczym oraz instalacja 

ogrzewania podłogowego w domu na parterze, na poddaszu podejście jednego z obwodów 

ogrzewania podłogowego  do samodzielnego rozprowadzenia 

21. Wewnętrzna instalacja elektryczna, telewizyjna i alarmowa 

22. Instalacja wentylacji grawitacyjnej pomieszczeń – kominki wentylacyjne (kuchnia, pom. gosp., 

spiżarnia, łazienki) 

23. Wykonanie schodów na poddasze – do wykonania przez Nabywcę we własnym zakresie 

 


