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Przedmiot i zakres opracowania
Spółka Polskie Domy Drewniane SA (PDD) jest firmą deweloperską budującą
budynki mieszkalne, usługowe i mieszkalno-usługowe wykonane w technologiach
z wykorzystaniem krajowego potencjału przemysłu drzewnego i budowlanego oraz
bazy surowcowej.

Niniejsze opracowanie ma na celu przedstawienie oferty sprzedażowej Spółki
PDD SA dotyczącej osiedla domów jednorodzinnych mieszkalnych zlokalizowanych
w Choroszczy.

Osiedle zaprojektowane jest z wykorzystaniem materiałów ekologicznych.
Konstrukcja budynków jest drewniana, wykonana ze ścian w technologii panelowej,
wypełnionych wełną mineralną. W lokalach mieszkalnych zastosowano wentylację
mechaniczną z odzyskiem ciepła. Domy zaprojektowane są zgodnie z wymogami
Rozporządzenia Ministra Infrastruktury w sprawie warunków technicznych, jakim
powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie, które obowiązują od 2021 roku.
Zastosowanie takich rozwiązań daje gwarancję na to, że przyszli mieszkańcy będą
żyć w zdrowych, bezpiecznych i trwałych budynkach na miarę XXI wieku.
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Energooszczędność Ekologiczna technologia

Krótki czas budowy

Prawidłowo zaprojektowane i wykonane domy
szkieletowe mają doskonałą izolacyjność cieplną
uzyskaną niskim kosztem. To oznacza niższe rachunki.

Budowa domu z uprzednio przygotowanych
elementów prefabrykowanych może trwać zaledwie
kilka dni.

Drewno jest materiałem ekologicznym, nieuciążliwym
dla środowiska naturalnego. Budowa domu
w konstrukcji drewnianej znacznie ogranicza zużycie
energii i produkcję zanieczyszczeń.

Konstrukcja umożliwia łatwą i szybką przebudowę,
rozbudowę czy modernizację budynku.

Dla odpowiednio zaprojektowanego domu
drewnianego można zapewnić ochronę
przeciwpożarową na wysokim poziomie i sprawić,
że będzie pod tym względem równie odporny jak dom
murowany.

Drewno posiada zdolność do samoregulacji
wilgotności powietrza wewnątrz domu, a tym samym
stwarza wyjątkowy, przyjazny człowiekowi
mikroklimat.

W naszych domach szkieletowych zastosowana jest
technologia wytwarzania i montażu, dzięki której
konstrukcja jest odporna na działanie i rozwój
szkodników, takich jak owady czy pleśń.

Pozwala na bezpieczne wizyty na budowie, unikanie
opóźnień i zachowanie dobrych relacji z sąsiadami.

Proces budowy można realizować bez względu
na warunki atmosferyczne.

Budynki można wybudować w trudnych warunkach
gruntowych i hydrologicznych.

Bezpieczeństwo pożarowe

Lekka konstrukcja

Zdrowy mikroklimat Łatwość przebudowy i modernizacji

Ochrona przed szkodnikami

Uporządkowany plac budowy Budowa o każdej porze roku

Zalety naszej technologii
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Generalny wykonawca
Generalnym wykonawcą inwestycji w Choroszczy jest Unihouse Sp. z o. o.

Unihouse SA jest polskim producentem i generalnym wykonawcą budynków
modułowych wykonanych w technologii szkieletu drewnianego. W swojej ponad
10-letniej aktywności zaprojektował, wyprodukował i wybudował ponad 3 tysiące
mieszkań zrealizowanych głównie w standardzie wykończenia „pod klucz”.

Unihouse SA posiada największą w Polsce, nowoczesną fabrykę zlokalizowaną
w Bielsku Podlaskim, której potencjał i organizacja pozwalają na produkcję nawet
2000 modułów rocznie.

Wysoki stopień wykończenia inwestycji pozwala na wznoszenie obiektów o różnym
asortymencie produktowym: od powtarzalnych zabudów jednorodzinnych
i szeregowych przez budynki wielorodzinne aż po hotele i akademiki. Unihouse
ma w swoim dorobku realizacje budynków nawet o 8 kondygnacjach, a także wiele
projektów zlokalizowanych w wymagających warunkach klimatycznych.

Jako świadomy generalny wykonawca Unihouse SA eliminuje wykorzystanie
szkodliwych substancji mających negatywny wpływ na zdrowie i środowisko
naturalne. Efektem tej pracy jest choćby pozyskanie certyfikacji środowiskowej
ISO 14001 czy stawiane rokrocznie cele środowiskowe.



Wizualizacja osiedla

6
Niniejsza grafika nie stanowi oferty w rozumieniu art. 66. KC
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Lokalizacja inwestycji

5 km

Inwestycja w Choroszczy to kameralne siedlisko, które stanowi atrakcyjną
lokalizację dla osób aktywnych zawodowo. Osiedle jest dobrze skomunikowane
z Białymstokiem i innymi większymi ośrodkami miejskimi, a jego położenie
pozwala mieszkańcom na odpoczynek z dala od miejskiego gwaru.

Choroszcz to niewielkie, dynamicznie rozwijające się miasto leżące w północno-
wschodniej Polsce, w odległości około 13 km od centrum Białegostoku, do którego
można dojechać w 20 minut samochodem.

5 km

10 km
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a. demografia
Choroszcz to niewielkie miasto, należące do województwa podlaskiego, powiatu
białostockiego. Jest siedzibą gminy miejsko-wiejskiej Choroszcz. Liczba
mieszkańców wynosi 5 834 osoby.

b. komunikacja
Inwestycja położona jest w Choroszczy pomiędzy ulicami Rybacką i Niepodległości
w gminie Choroszcz, w pobliżu drogi ekspresowej S8. Taka lokalizacja jest bardzo
dogodna pod kątem dojazdu zarówno do Białegostoku, jak i Warszawy.
Z Choroszczy do stolicy Polski dojechać można samochodem oraz pociągami PKP
IC. W odległości 650m od osiedla znajduje się przystanek autobusowy, przy którym
kursuje autobus linii 103 - można nim dotrzeć do każdego ważnego punktu
na mapie miasta.

c. okoliczna zabudowa
Otoczenie osiedla składa się z zabudowy jednorodzinnej i usługowej. W jego
pobliżu znajdują się wszelkie udogodnienia dla mieszkańców: sklepy spożywcze,
takie jak Lewiatan położony w odległości 700 m od osiedla oraz Biedronka
oddalona o 900m, kluby fitness, salony urody, kawiarnie i restauracje oraz Miejsko-
Gminne Centrum Kultury i Sportu. W niedalekiej odległości od osiedla znajdują się
szkoły, place zabaw, skatepark i siłownia pod chmurką, a zaledwie 1,5 km
od inwestycji znajdują się bulwary z tężnią solankową.

Charakterystyka lokalizacji inwestycji



Wizualizacja osiedla
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Niniejsza grafika nie stanowi oferty w rozumieniu art. 66. KC
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Opis osiedla
Inwestycja składa się z 20 lokali mieszkalnych wraz z sąsiadującym budynkiem
usługowym.
Wszystkie obiekty posiadają 2 kondygnacje naziemne: parter i piętro. Mieszkania
nie są podpiwniczone; zaprojektowane zostały na żelbetowej płycie
fundamentowej. Budynki są w konstrukcji drewnianej, panelowej, przykryte
dachem spadzistym.



Podstawowe parametry
dotyczące inwestycji

Liczba lokali
mieszkalnych

Liczba lokali
usługowych

Powierzchnia
użytkowa mieszkań

2014,20 m²

202,08 m²

4 947 m²

25

20

2

Powierzchnia
użytkowa lokali
usługowych

Obszar inwestycji

Liczba miejsc postojowych
samochodowych
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Plan zagospodarowania terenu
w skali 1:1000

Obszar opracowania

Wjazd na teren inwestycji

Segmenty zabudowy jednorodzinnej
dwulokalowej - 20 lokali mieszkalnych

Obszar budynku usługowego

Lokal wykończony "pod klucz"

12
Niniejsza grafika nie stanowi oferty w rozumieniu art. 66. KC
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Rzuty typowego lokalu mieszkalnego
skala 1:100

RZUT PARTERU RZUT PIĘTRA

5.

2. 7.1.

3.

4.

6.

8.

9.

10. 11.

Niniejsza grafika nie stanowi oferty w rozumieniu art. 66. KC

Wiatrołap z garderobą

Komunikacja
Toaleta
Salon z aneksem kuchennym

Spiżarnia

SUMA

Komunikacja

Pokój

Pokój
Pokój

SUMA

4,08 m2

16,65 m2

11,07 m2
10,08 m2

46,83 m2

SUMA 100,71 m2

PARTER

PIĘTRO

1.
2.
3.
4.
5.

7.
8.
9.
10.

6,00 m2

3,41 m2

6,03 m2

53,88 m2
6. 33,82 m2

2,43 m2

Pom. gospodarcze
2,19 m2

Łazienka 4,95 m2

11.



komunikacja z garderobą

aneks kuchenny

łazienka

pokój dzienny

sypialnia

Schemat funkcjonalno-przestrzenny typowego lokalu mieszkalnego
skala 1:100

14
Niniejsza grafika nie stanowi oferty w rozumieniu art. 66. KC

RZUT PARTERU RZUT PIĘTRA
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Przekrój typowego lokalu mieszkalnego
skala 1:100

Niniejsza grafika nie stanowi oferty w rozumieniu art. 66. KC



Wizualizacja propozycji wykończenia "pod klucz" wnętrza
lokalu mieszkalnego

Niniejsza grafika nie stanowi oferty w rozumieniu art. 66. KC
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Niniejsza grafika nie stanowi oferty w rozumieniu art. 66. KC

Rzut lokalu usługowego
skala 1:100

9.

1.

13.

8.

10.

2.

3. 5.

11.

4.

12.

6. 7.

RZUT PARTERU

RZUT PIĘTRA 17



Konstrukcja dachu przystosowana pod montaż paneli
fotowoltaicznych 5 kW
Konstrukcja dachu została zaprojektowana tak, aby przenieść ciężar paneli
fotowoltaicznych 5 kW. Dodatkowo, w projekcie przewidziano zastosowanie
pokrycia dachowego z blachy łączonej na rąbek stojący. Poprzez takie rozwiązanie
mieszkańcy mogą cieszyć się odnawialnym źródłem energii na dachu bez
konieczności dziurawienia połaci dachowych.

Aspekty ekologiczne inwestycji
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Zbiorniki na wodę opadową służącą do podlewania zieleni
na terenie osiedla
To rozwiązanie pozwala oszczędzać na wydatkach związanych z kosztami poboru
wody z zakładu wodociągowego oraz odprowadzenia ścieków do kanalizacji.
Deszczówka idealnie sprawdza się przy codziennej pielęgnacji kwiatów, trawników
i roślin, w tym także owoców i warzyw. Zbiorniki na deszczówkę zapewniają
przydomowym roślinom stały dostęp do wody. Mniejsza ilość betonowych
nawierzchni zapobiega występowaniu skutków suszy.

Aspekty ekologiczne inwestycji
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Wentylacja mechaniczna z odzyskiem ciepła (rekuperacja)
Wentylacja mechaniczna z odzyskiem ciepła gwarantuje stały dopływ świeżego
powietrza dowewnątrz budynku, bez konieczności otwierania okien i wychładzania
pokoju. Ma ona także wpływ na obniżenie kosztów ogrzewania; gwarantuje chłód
latem i ciepło zimą.

Wentylacja mechaniczna ma także pozytywny wpływ na zdrowie poprzez regulację
poziomu wilgotności powietrza, co zapobiega rozwojowi pleśni i grzybów
na ścianach budynku. Redukuje również ilość kurzu i pyłu dostającego się do domu.

Aspekty ekologiczne inwestycji
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Konstrukcja nośna wykonana z drewna
Domy z drewna są ekonomiczne, trwałe i ekologiczne. Są zdecydowanie
najlepszym wyborem dla osób, które chcą żyć w mieszkaniach wybudowanych
z materiałów naturalnych, a tym samym zdrowych, dobrze wentylowanych,
z optymalną wilgotnością powietrza i izolacją termiczną, zapewniającą chłód latem
i ciepło zimą.

Aspekty ekologiczne inwestycji
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Parametry budynków spełniają wymogi Warunków
Technicznych na rok 2021
Osiedle w Choroszczy spełnia Warunki Techniczne jakim powinny odpowiadać
budynki i ich usytuowanie, które obowiązują od 2021 roku. Nowe parametry
budynku gwarantują, że budynek jest dobrze zaizolowany, ograniczone do
minimum jest występowanie mostków termicznych, a tym samym jest
zoptymalizowany pod kątem energochłonności.

Aspekty ekologiczne inwestycji
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Wełna mineralna jako izolacja termiczna
Wszystkie ściany zewnętrzne budynku zostaną zaizolowane wełną mineralną.
Materiał ten minimalizuje wymianę cieplną między budynkiem a zewnętrznym
otoczeniem. Jest ekologiczny i wysoce ognioodporny.

Aspekty ekologiczne inwestycji
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Finansowanie - kredytowanie
Mieszkania i domy budowane przez Polskie Domy Drewniane mogą być
finansowane preferencyjnym, ekologicznym kredytem hipotecznym Banku Ochrony
Środowiska S.A.

Więcej informacji na stronie internetowej: www.bosbank.pl

Miejsce na kod QR



Skontaktuj się z nami
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Joanna Kłoszewska
joanna.kloszewska@pddsa.com.pl

+48 887 459 907

Martyna Łazęcka
martyna.lazecka@pddsa.com.pl

+48 887 459 909

Al. Jerozolimskie 181 A
02-222 Warszawa
www.pddsa.com.pl

www.osiedlejabloniowaaleja.pl



Polskie Domy Drewniane SA
Al. Jerozolimskie 181A, 02-222 Warszawa
tel.: +48 887 459 910 e-mail: biuro@pddsa.com.pl

www.pddsa.com.pl

NIP 7010913177
Regon 382 778 918

KRS 0000801568
Kapitał zakładowy: 50 000 000,00 PLN opłacony w całości

Twoja przestrzeń blisko natury


