
 

INFORMACJE OGÓLNE 

1. Lokalizacja 
Koszalin, kwartał ulic Słoneczna – Chałubińskiego – Ruszczyca. 

2. Otoczenie 
Przeważająca zabudowa jednorodzinna dwukondygnacyjna. 

3. Dojazd 
Komunikacja Miejska – ul. Zwycięstwa autobusy nr 2 i 12, 

– ul. Chałubińskiego autobusy nr 8, 10 i 15, 
Własny transport – bliskość ważnych tras komunikacyjnych

   (ul. Zwycięstwa, ul. 4 marca czy ul. Traugutta). 

4. Rodzaj zabudowy 

Zespół domków jednorodzinnych w zabudowie szeregowej wraz z infrastrukturą sieciową w pasie 
pieszo-jezdnym,  z  przyłączeniami  wodociągowymi,  kanalizacji  sanitarnej,  deszczowej,
energetycznej i gazowej oraz sieci wewnętrzne. 

5. Struktura mieszkań 

Zespół domów jednorodzinnych w zabudowie szeregowej składa się z trzech szeregów łącznie 19 
domów. Wszystkie domy są jednakowej wielkości -pojedynczy dom liczy 122,89 m2  , w tym 15 m2

garaż .Domy te składają się z parteru,  piętra oraz poddasza ( z możliwością adaptacji na cele 
użytkowe) . 

   
● dach dwuspadowy

● powierzchnia zabudowy :    85,10 m2

● powierzchnia netto:              122,89 m2

● powierzchnia całkowita:        168,38 m2

● kubatura:                            664,70 m2

● wiata gospodarcza:             ca  3,00 m2

6. Elementy zawarte w cenie segmentu mieszkaniowego to:

• droga osiedlowa dojazdowa z kostki polbrukowej, 

• chodniki, 

• śmietniki, 

• utwardzone miejsce postojowe, 

• ogrodzenie,

   7. Planowany termin realizacji

         Budynki będą przekazywane sukcesywnie do użytkowania : szereg B :31.12. 2016r,

8. Szczegółowe informacje 

•  biuro  sprzedaży  w  Koszalinie  przy  ul.  Franciszkańskiej  18,  od  poniedziałku  do  piątku
w godzinach od 8.00 do 16.00, 

• informacja telefoniczna pod numerem 094 342 39 75, od poniedziałku do piątku w godzinach
od 8.00 do 16.00, 

• strona internetowa: www.budomal.pl    www.osiedlesloneczne.budomal.pl

 



 

INFORMACJA HANDLOWA 

1. Warunki płatności 

Zapłaty za mieszkanie można dokonać na dwa sposoby: 

A.  Płatność  jednorazowa  –  zabezpieczenie  się  przed  waloryzacją  o  współczynnik  inflacji
i ewentualne zmiany stawki podatku VAT. 

B. Płatność w ratach według poniższego harmonogramu: 
I   rata – 20% ceny płatna w dniu podpisania umowy, 
II  rata – 40% ceny płatna do dnia wykonania stanu surowego otwartego 
III rata - 30% ceny płatna do dnia wykonania stanu surowego zamkniętego
IV rata – 10% ceny płatna w dniu podpisania aktu notarialnego kupna - sprzedaży 

O terminie płatności każdej z rat Klient zostanie powiadomiony listem poleconym. 

2. Cennik 
Ceny poszczególnych segmentów według cennika w załączniku. 
W przypadku wzrostu cen określona cena będzie podlegać dwa razy do roku waloryzacji 
o opublikowany przez wojewodę wskaźnik przeliczeniowy 1 m2  powierzchni użytkowej budynku
mieszkalnego.  
W przypadku zmiany podatku VAT cena ulegnie zmianie o jej wartość. 

3. Termin przekazania do użytkowania 
Budynki będą przekazywane sukcesywnie do użytkowania :szereg B : 31.12.2016 r,

   4. Wsparcie finansowe – kredyty 

Wykonawca oferuje pomoc i wsparcie w celu zaciągnięcia kredytu na zakup mieszkania w bankach
z którymi prowadzi współpracę. 
Oferta nasza spełnia wszystkie warunki preferencyjnego kredytu

mieszkaniowego „RODZINA NA SWOIM”

5. Umowa zakupu 

Dla  Klientów  zainteresowanych  zakupem  budynku  udostępniamy  wzór  umowy  przed  jej
podpisaniem. 
Istnieje możliwość notarialnego podpisania umowy kupna. Warunkiem jest poniesienie kosztów
Notariusza przez Kupującego. 

6. Gwarancje 

Bieg gwarancji zaczyna się z chwilą podpisania protokołu odbioru budynku. 
Inwestor udziela gwarancji na okres 3 lat na elementy konstrukcyjne budynków. Na pozostałe
elementy Inwestor udziela gwarancji na okres 12 miesięcy, o ile producenci i dostawcy materiałów
nie określą inaczej. 

7. Usługi dodatkowe 

Dla swoich  Klientów Wykonawca  oferuje  dodatkowe usługi  związane  z  wykończeniem domów
m.in.: 

• aranżacje mieszkań – projekty i wykonawstwo, 

• projektowanie ogrodów – projekty i wykonawstwo. 

UWAGA: Niniejsza oferta nie stanowi oferty w rozumieniu Kodeksu cywilnego; warunkiem zakupu lokalu
jest podpisanie stosownej umowy. 

 



 

Zakres prac obejmuje: 
 
Budynek (wykonany w całości w/g projektu) 

• ściany nośne - pustaki silikatowe, 

➢  dylatacja akustyczna pomiędzy segmentami

➢  obłożenie płytką klinkierową elewacji - docieplona styropianem gr. 15 cm  

• stolarka okienna – białe PCV, 

• drzwi zewnętrzne: płytowe wzmocnione , 

• dach pokryty blachą powlekaną 

Wykończenie wewnętrzne: 

• posadzki betonowe - warstwy posadzkowe : 

– parter ocieplony 10 cm styropianem

– piętro 2 cm izolacja akustyczna

• schody żelbetowe dwubiegowe , 

• tynki wewnętrzne gipsowe 

• drzwi wewnętrzne – brak, 

• instalacja elektryczna –  szafka rozdzielcza, 
   instalacje elektryczna wewnętrzna w/g projektu , 

•  instalacja  gazowa  –  zakończona  piecem  gazowym  dwufunkcyjnym  firmy  VISSMAN–
zapewniający sprawne ogrzewanie budynku i podgrzewanie wody użytkowej, 

•  instalacja  wod-kan  –  instalacja  wodociągowa  wody  zimnej  i  ciepłej  doprowadza  wodę
do  wszystkich  przyborów sanitarnych  w  projektowanym budynku  .  Odprowadzanie  ścieków
od każdego przyboru do przyłącza kanalizacyjnego, 

•  instalacja  c.o.-  rozprowadzenie  wewnętrzne  instalacji  c.o.  do  odbiorników  (grzejników
panelowych)  

• instalacja  wewnętrzna TV – z doprowadzeniem do : max 3 punktów odbioru, istnieje możliwość
podłączenia telewizji kablowej. 



 

Otoczenie budynku :  

● wewnętrzna dojazdowa droga osiedlowa wykonana z polbruku

● ogrodzenia od strony ogrodu: 
       siatka ogrodzeniowa ocynkowana , słupki stalowe ocynkowane, cokół. 

● ogrodzenie od strony ulicy: 
       murowane, pozostała część otwarta - daje to dodatkowe  miejsce parkingowe przed posesją.

● miejsce na pojemnik na śmieci znajduje się przy granicy działki i jest zintegrowane z 
ogrodzeniem .

● miejsce postojowe na posesji dla samochodów wyłożone kostką polbrukową i płytą ażurową.

● zamykane pomieszczenie gospodarcze.


