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Data sporządzenia prospektu 28.06. 2021 

PROSPEKT INFORMACYJNY CASA FELIZ ZABŁOCIE - WZÓR 

CZĘŚĆ OGÓLNA 

 

I. DANE IDENTYFIKACYJNE I KONTAKTOWE DOTYCZĄCE DEWELOPERA 

DANE DEWELOPERA 

Deweloper 

CASA FELIZ ZABŁOCIE Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Krakowie przy ulicy 

Garncarskiej 3/7, 31-115 Kraków, zarejestrowana w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru 

Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Krakowa Śródmieścia w Krakowie, XI Wydział 

Gospodarczy KRS, pod numerem KRS: 0000504218 

Adres ul. Garncarska 3/7, 31-115 Kraków 

Nr NIP i REGON NIP 6762474099 

 

REGON 123065760 

  
Nr telefonu (siedziba 

Dewelopera) 
12 629 08 40 

Adres poczty elektronicznej m.knap@cfzablocie.pl  

Nr faksu brak 

Adres strony internetowej 

dewelopera 
www.cfzablocie.pl 

 

II. DOŚWIADCZENIE DEWELOPERA 

 

  

HISTORIA I UDOKUMENTOWANE DOŚWIADCZENIE DEWELOPERA 

PRZYKŁAD UKOŃCZONEGO PRZEDSIĘWZIĘCIA DEWELOPERSKIEGO (należy wskazać (o ile istnieją) trzy ukończone przedsięwzięcia 

deweloperskie, w tym ostatnie) 

Adres  Nie dotyczy  

Data rozpoczęcia  Nie dotyczy  

Data wydania ostatecznego 

pozwolenia na użytkowanie 
 Nie dotyczy  

PRZYKŁAD INNEGO UKOŃCZONEGO PRZEDSIĘWZIĘCIA DEWELOPERSKIEGO 

 Adres  Nie dotyczy  

Data rozpoczęcia  Nie dotyczy  

Data wydania ostatecznego 

pozwolenia na użytkowanie 
 Nie dotyczy       

OSTATNIE UKOŃCZONE PRZEDSIĘWZIĘCIE DEWELOPERSKIE 

Adres  Nie dotyczy    

Data rozpoczęcia  Nie dotyczy 

Data wydania ostatecznego 

pozwolenia na użytkowanie 
 Nie dotyczy 

Czy przeciwko deweloperowi 

prowadzono (lub prowadzi się) 

postępowania egzekucyjne na 

kwotę powyżej 100 000 zł 

 Nie 

 

 

 

mailto:m.knap@cfzablocie.pl
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III. INFORMACJE DOTYCZĄCE NIERUCHOMOŚCI I PRZEDSIĘWZIĘCIA DEWELOPERSKIEGO 

INFORMACJE DOTYCZĄCE GRUNTU 

Adres i nr działki ewidencyjnej  Kraków, ul. Romana Kiełkowskiego, działki nr 105/2, 108/1, 208/11, 208/13, 208/14, obręb 14 Podgórze 

 

Nr księgi wieczystej Na dzień sporządzania niniejszego Prospektu dla ww. działek prowadzone są następujące księgi 

wieczyste:  

 

Działka 105/2 objęta księgą wieczystą nr KR1P/00105863/8 

Działka 108/1 objęta księgą wieczystą nr KR1P/00221935/3 

Działka 208/13 objęta księgą wieczystą nr KR1P/00001585/6 

Działka 208/14 objęta księgą wieczystą nr KR1P/00001585/6 

Działka 208/11 objęta księgą wieczystą nr KR1P/00001585/6 

 

Wszystkie w/w działki zostaną połączone do jednej księgi wieczystej. 

 

Istniejące obciążenia hipoteczne 

nieruchomości lub wnioski o wpis 

w dziale czwartym księgi 

wieczystej 

 

Hipoteka umowna łączna na rzecz Alior Bank Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, na prawie własności 

nieruchomości stanowiących działki 105/2, 108/1, 208/11, 208/13, 208/14., do kwoty 51.603.800,00 zł 

(słownie: pięćdziesiąt jeden milionów sześćset trzy tysiące osiemset złotych.) na zabezpieczenie spłaty 

kredytów i należności z nimi związanych. Wniosek o wpis hipoteki w działach IV tych ksiąg wieczystych 

nr KR1P/00105863/8 i KR1P/00221935/3 z dnia 01.06.2021 roku zarejestrowany pod sygnaturą : 

Dz.Kw./ KR1P / 80749 / 21 . 

 

 

 

W przypadku braku księgi 

wieczystej informacja o 

powierzchni działki i stanie 

prawnym nieruchomości 

Nie dotyczy  
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Plan zagospodarowania 

przestrzennego dla sąsiadujących 

działek  

 

 

 

Przeznaczenie w planie  

Działki nr 104/1, 104/2, 102/2, 102/3, 102/4, 103, objęte 

są zapisami miejscowego planu zagospodarowania 

przestrzennego pod nazwą „Zabłocie”, uchwalonego 

uchwałą Rady Miasta Krakowa nr CXIII/1156/06 z dnia 28 

czerwca 2006, na obszarze oznaczonym C11.M, z 

przeznaczeniem pod teren zabudowy mieszkaniowej 

niskiej. 

Działka nr 208/15 objęta jest zapisami Uchwały nr 

CXIII/1156/06 Rady Miasta Krakowa z dnia 28 czerwca 

2006, w sprawie uchwalenia miejscowego planu 

zagospodarowania przestrzennego obszaru Zabłocie i 

oznaczona jako: C.KDL - z przeznaczeniem pod pas 

drogowy ulicy klasy lokalnej. 

Działka nr 105/3 objęta jest zapisami miejscowego planu 

zagospodarowania przestrzennego pod nazwą „Zabłocie”, 

uchwalonego uchwałą Rady Miasta Krakowa nr 

CXIII/1156/06 z dnia 28 czerwca 2006 na obszarze 

oznaczonym C11.M, z /przeznaczeniem pod teren 

zabudowy mieszkaniowej niskiej 

Działka nr 78/18 objęta jest zapisami miejscowego planu 

zagospodarowania przestrzennego pod nazwą 

„Zabłocie”, uchwalonego uchwałą Rady Miasta Krakowa 

nr CXIII/1156/06 z dnia 28 czerwca 2006 na obszarze 

oznaczonym C11.M, z przeznaczeniem pod teren 

zabudowy mieszkaniowej niskiej 

Działka nr 78/7 objęta jest zapisami miejscowego planu 

zagospodarowania przestrzennego pod nazwą 

„Zabłocie”, uchwalonego uchwałą Rady Miasta Krakowa 

nr CXIII/1156/06 z dnia 28 czerwca 2006 na obszarze 

oznaczonym C11.M, z przeznaczeniem pod teren 

zabudowy mieszkaniowej niskiej 

Działka nr 107/1 objęta jest zapisami miejscowego planu 

zagospodarowania przestrzennego pod nazwą 

„Zabłocie”, uchwalonego uchwałą Rady Miasta Krakowa 

nr CXIII/1156/06 z dnia 28 czerwca 2006 na obszarze 

oznaczonym C11.M, z przeznaczeniem pod teren 

zabudowy mieszkaniowej niskiej 

Dopuszczalna wysokość zabudowy 

Wysokość zabudowy na obszarze oznaczonym C11.M nie 
przekraczająca 3 - 4 kondygnacji, tj. utrzymanie 
gabarytów istniejącej zabudowy lokalnej 

Dopuszczalny procent zabudowy 

działki 

Wskaźnik powierzchni zainwestowanej na obszarze 
oznaczonym C11.M do 50%, 

Informacje zawarte w publicznie 

dostępnych dokumentach 

dotyczących przewidzianych 

inwestycji w promieniu 1 km od 

przedmiotowej nieruchomości, w 

szczególności o budowie lub 

rozbudowie dróg, budowie linii 

szynowych oraz przewidzianych 

korytarzach powietrznych, a także 

znanych innych inwestycjach 

komunalnych, w szczególności 

oczyszczalniach ścieków, 

 

 

1. Budowa drogi gminnej dojazdowej ze skrzyżowaniem z ulicą Klimeckiego (droga nr 2278K, 

powiatowa klasa zbiorcza) 

2. Rozbudowa ul. Pana Tadeusza drogi gminnej dojazdowej od skrzyżowania z ul. Nowohucką 

(droga nr 776, wojewódzka klasa główna) 

3. Budowa odcinka drogi gminnej klasy lokalnej, łączącej ulicę J. Turbasy i R. Kiełkowskiego 

4. Rozbudowa ul. Płaszowskiej (droga publiczna kategorii gminnej) tj. rozbudowa jezdni ulicy 

Płaszowskiej na odcinku od bud. nr 49 do skrzyżowania z ul. Saską; budowa i przebudowa 

chodników wzdłuż całego odcinka 
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spalarniach śmieci, wysypiskach, 

cmentarzach 

 

 

INFORMACJE DOTYCZĄCE BUDYNKU 

Czy jest pozwolenie na budowę 

 
Tak 

Czy pozwolenie na budowę jest 

ostateczne 

 

Tak 

Czy pozwolenie na budowę jest 

zaskarżone 
Nie 

Nr pozwolenia na budowę oraz 

nazwa organu, który je wydał 

Inwestycja realizowana w oparciu o wydaną w dniu 24.09.2020 roku przez Prezydenta Miasta Krakowa 

decyzję numer 1442/6740.1/2020 zatwierdzającą projekt budowlany i udzielającą pozwolenia na 

budowę, która stała się ostateczna z dniem 16 października 2020 roku. 

Planowany termin rozpoczęcia 

i zakończenia prac budowlanych 

 

Termin rozpoczęcia prac w zakresie budowy Budynku: 15.04.2021 roku 

Planowany termin zakończenia prac: 31.12.2022 roku 

Termin, do którego nastąpi 

przeniesienie prawa własności 

nieruchomości 

 

30.04.2023 roku  

  

Opis przedsięwzięcia 

deweloperskiego 

 

 

 

 

 

Liczba budynków 

 

1 Budynek mieszkalny wielorodzinny składający się z 

dwóch Segmentów naziemnych oznaczonych numerami 

administracyjnymi : 8 i 8A 

Rozmieszczenie budynków 

nanieruchomości (należy podać minimalny 

odstęp pomiędzy budynkami) 

Odstęp między Segmentami 8 i 8A- ok. 7m 

Sposób pomiaru powierzchni 

lokalu mieszkalnego lub domu 

jednorodzinnego 

 

Pomiar powierzchni Lokalu zostanie dokonany m.in. : 

- w świetle ścian wykończonych tynkiem,  

- z uwzględnieniem wszystkich wnęk, za wyjątkiem otworów w ścianach na okna i drzwi  

- bez uwzględnienia powierzchni balkonów i tarasów  

dla Lokali z antresolami dodatkowo:  

- z uwzględnieniem 100 % powierzchni o wysokości w świetle >/= 220 cm,   

- z uwzględnieniem 50 % powierzchni o wysokości w świetle >/= 140 cm oraz < 220 cm,  

- bez uwzględnienia powierzchni o wysokości w świetle < 140 cm,  

- z uwzględnieniem powierzchni przeznaczonej na zajęcie przez schody , 

 

Zamierzony sposób i procentowy 

udział źródeł finansowania 

przedsięwzięcia deweloperskiego 

 

26,93% - środki własne inwestora 

73,07% - środki uzyskane z kredytu inwestycyjnego 

Środki ochrony nabywców 

 

Bankowy rachunek powierniczy służący 

gromadzeniu środków nabywcy 

 

Otwarty bankowy mieszkaniowy rachunek powierniczy 
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Główne zasady funkcjonowania 

wybranego rodzaju 

zabezpieczenia środków nabywcy 

 

1. Zabezpieczenie środków Nabywcy realizowane jest w formie Otwartego Mieszkaniowego Rachunku 
Powierniczego (Rachunek lub OMRP). 

2. Rachunek służy wyłącznie do gromadzenia środków pieniężnych powierzonych Deweloperowi jako 
posiadaczowi Rachunku przez Nabywców będących osobami fizycznymi tj. Powierzających, w celu 
dokonania zapłaty Ceny nabycia przez Nabywcę prawa własności lokalu mieszkalnego na 
wygenerowane indywidualnie dla każdego nabywcy Rachunki Indywidualne. 

3. Deweloper w celu wypełnienia swoich zobowiązań wobec Nabywcy będzie realizował Przedsięwzięcie 
Deweloperskie zgodnie z Harmonogramem Przedsięwzięcia Deweloperskiego. 

4. Deweloper umożliwia Bankowi weryfikację zakończenia każdego z etapów określonych 
w Harmonogramie Przedsięwzięcia Deweloperskiego. 

5. Deweloper jest zobowiązany wykorzystać środki pochodzące z Rachunku jedynie w celu realizacji 
Przedsięwzięcia Deweloperskiego. 

6. W sytuacji kiedy na Rachunku Indywidualnym Nabywcy po zakończeniu Przedsięwzięcia 
Deweloperskiego pozostanie nadpłata środków, Bank do jej zwolnienia będzie wymagał oświadczenia 
Posiadacza Rachunku lub Nabywcy dotyczącego zwrotu nadpłaty powstałej na Rachunku 
Indywidualnym (według treści obowiązującej w Banku), lub zawarcia w akcie notarialnym 
przeniesienia własności informacji dotyczącej rozliczenia przez strony nadpłaty środków powstałej na 
Rachunku Indywidualnym wraz z podaniem rachunku na jaki Bank ma takie środki przekazać. 

7. Warunkiem wypłaty środków z Rachunku jest stwierdzenie przez Bank ukończenia danego etapu 
realizacji Przedsięwzięcia Deweloperskiego, określonego w Harmonogramie Przedsięwzięcia 
Deweloperskiego oraz stwierdzenie poprawnego i zgodnego z Harmonogramem Przedsięwzięcia 
Deweloperskiego, procentu zużycia środków finansowych na jego realizację.  

8. Przed wypłatą środków z Rachunku, Bank sam lub poprzez Project Monitora, dokona inspekcji placu 
budowy oraz sprawdzi zakończenie etapu Przedsięwzięcia Deweloperskiego, którego dotyczy 
dyspozycja wypłaty, a w szczególności dokona weryfikacji w dzienniku budowy wpisów świadczących 
o zakończeniu realizacji danego etapu Przedsięwzięcia Deweloperskiego.  

9. Bank po spełnieniu wszystkich wymaganych Umową warunków może w pierwszej kolejności, bez 
odrębnej dyspozycji Dewelopera, przekazać środki, znajdujące się na Rachunku, na rachunek służący 
spłacie kredytu zaciągniętego w Banku na realizację Przedsięwzięcia Deweloperskiego. 

10.  Bank będzie realizował wypłaty z Rachunku tylko do wysokości środków zgromadzonych 
i ewidencjonowanych na poszczególnych Rachunkach Indywidualnych Nabywców, określonych 
w Umowach Deweloperskich zarejestrowanych w Banku. 

11. Bank będzie dokonywał wypłat ze środków z Rachunku, zgodnie z poniższym algorytmem.  
Kwota Możliwa do Wypłaty Posiadaczowi Rachunku (𝐾𝑀𝑊𝑇𝑥) z tytułu realizacji danego etapu 
Przedsięwzięcia Deweloperskiego (w ramach transzy 𝑇𝑥) wyliczana jest jako suma kwot możliwych 
do wypłaty od poszczególnych Powierzających, których Umowy Deweloperskie zostały 
zarejestrowanych w Banku na moment wypłaty, zgodnie z wzorem: 

𝐾𝑀𝑊𝑇𝑥 =  ∑ 𝐾𝑀𝑊𝑃𝑖
𝑛
𝑖=1 = (𝐾𝑀𝑊𝑃1 + 𝐾𝑀𝑊𝑃2 + ⋯ + 𝐾𝑀𝑊𝑃𝑛), gdzie 𝑛 = liczba 

Powierzających 

Kwota Możliwa do Wypłaty Posiadaczowi Rachunku od Powierzającego (𝐾𝑀𝑊𝑃𝑖) to mniejsza z 

dwóch wartości: a)kwota będąca iloczynem procentowego udziału zrealizowanych etapów 

Przedsięwzięcia Deweloperskiego w całości Przedsięwzięcia Deweloperskiego (zaawansowanie 

Przedsięwzięcia Deweloperskiego = 𝑍𝐸𝑃𝐷) oraz kwoty nabycia lokalu z Umowy Deweloperskiej 

Powierzającego (𝐾𝑁𝑈𝐷𝑃𝑖) pomniejszona o już zrealizowane wypłaty na rzecz Posiadacza Rachunku 

(𝑍𝑊𝑃𝑖) lub b) kwota wpłacona (uznania) na Rachunek Indywidualny Powierzającego do momentu 

realizacji wypłaty (𝑈𝑅𝑃𝑖) pomniejszona o już zrealizowane wypłaty na rzecz Posiadacza Rachunku 

(𝑍𝑊𝑃𝑖) oraz zwroty do Powierzającego (𝑍𝑃𝑖), co określa wzór: 𝐾𝑀𝑊𝑃𝑖 = min(𝑍𝐸𝑃𝐷 × 𝐾𝑁𝑈𝐷𝑃𝑖 −

 𝑍𝑊𝑃𝑖; 𝑈𝑅𝑃𝑖 − 𝑍𝑊𝑃𝑖 − 𝑍𝑃𝑖) 

12. W przypadku odstąpienia od Umowy Deweloperskiej przez jedną ze stron Umowy Deweloperskiej w 
trybie przewidzianym w art. 29 Ustawy, Bank przekaże Nabywcy przypadające mu środki pieniężne, 
na podstawie: 

• oświadczenia strony odstępującej o odstąpieniu od Umowy Deweloperskiej, oraz  

• oświadczenia Nabywcy dotyczącego postępowania po odstąpieniu od Umowy Deweloperskiej, które 
to oświadczenie zostanie złożone w Banku przez Nabywcę na formularzu wskazanym przez Bank. 
Uznaje się, że Bank spełnił świadczenie do rąk osoby uprawnionej jeżeli otrzymał i dokonał wypłaty 
na podstawie wymienionych powyżej dokumentów.  

13. W przypadku odstąpienia lub rozwiązania Umowy Deweloperskiej w trybie innym niż określony w art. 
29 Ustawy, środki przypadające Nabywcy, zgromadzone na Rachunku, zostaną przekazane przez Bank 
na podstawie:  

• złożonego w formie aktu notarialnego oświadczenia stron Umowy Deweloperskiej o rozwiązaniu 
Umowy Deweloperskiej, 

•  zgodnych oświadczeń stron Umowy Deweloperskiej o sposobie podziału środków pieniężnych 
wpłaconych przez Nabywcę na przypisany do niego Indywidualny Rachunek, 
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• pisemnego oświadczenia Nabywcy w sprawie postępowania po odstąpieniu od Umowy 

Deweloperskiej/rozwiązaniu Umowy Deweloperskiej, które to oświadczenie zostanie złożone w 
Banku przez Nabywcę na formularzu wskazanym przez Bank. 

14. Składane przez Nabywcę oświadczenia, o których mowa w pkt 12 i 13 wymagają podpisu notarialnie 
poświadczonego lub powinny być złożone w obecności pracownika Banku. 

15. W przypadku odstąpienia od Umowy Deweloperskiej przez Nabywcę, odstąpienie powinno zawierać 
potwierdzenie, że zostało doręczone Deweloperowi. 

16. W przypadku odstąpienia lub rozwiązania Umowy Deweloperskiej, która była przedmiotem przelewu 
wierzytelności na rzecz banku kredytującego Nabywcę na zabezpieczenie kredytu udzielonego 
Nabywcy, Bank może wystąpić do banku kredytującego Nabywcę o potwierdzenie kwoty jaka 
powinna być przekazana na rachunek banku kredytującego. 

17. Prawo do wypowiedzenia Umowy o prowadzenie Rachunku przysługuje wyłącznie Bankowi, a okres 
wypowiedzenia wynosi 60 dni od dnia wypowiedzenia przez Bank. 

18. Po wypowiedzeniu Umowy Rachunku Deweloper ma obowiązek niezwłocznie, jednak w terminie nie 
dłuższym niż 60 (sześćdziesiąt) dni, przedstawić w Banku odpowiednie zaświadczenia z innego banku 
o prowadzonym mieszkaniowym rachunku powierniczym otwartym zgodnym z Ustawą. Po 
otrzymaniu zaświadczenia o prowadzonym w innym banku mieszkaniowym rachunku powierniczym 
otwartym, Bank w ciągu 7 (siedmiu) dni roboczych przeleje środki na wskazany w zaświadczeniu 
numer rachunku na podstawie dyspozycji Posiadacza Rachunku. 

19. W przypadku niezłożenia w terminie 60 (sześćdziesięciu) dni od dnia wypowiedzenia Umowy przez 
Dewelopera dyspozycji przelewu środków zgromadzonych na Rachunku na mieszkaniowy rachunek 
powierniczy otwarty w innym banku, Bank zwraca Nabywcom środki pieniężne pozostające na 
Rachunku zasilonym poprzez przypisane do poszczególnego Powierzającego Rachunki Indywidualne, 
po ustaleniu przez Bank sposobu zwrotu tych środków. Do dokonania zwrotu środków, w przypadku 
wypowiedzenia Umowy, Bank będzie wymagał przedłożenia oświadczenia Nabywcy, 
potwierdzającego na jaki rachunek pozostała na Rachunku kwota ma zostać zwrócona przez Bank. W 
przypadku, gdy zwrot środków pieniężnych Nabywcy związany jest z Umową Deweloperską, która 
była przedmiotem przelewu wierzytelności na rzecz banku kredytującego Nabywcy, Bank powinien 
otrzymać oświadczenie Nabywcy lub banku kredytującego Nabywcę dotyczące zwrotu zgromadzonej 
kwoty na rachunek banku kredytującego. W przypadku braku otrzymania przez Bank oświadczenia 
określonego w zdaniu powyżej, Bank może wystąpić do banku kredytującego Nabywcy 
o potwierdzenie kwoty do przekazania na rachunek banku kredytującego.  

20. Opłaty z tytułu prowadzenia Rachunku ponosi Deweloper. Środki zgromadzone na Rachunki, w tym 
Rachunkach Indywidualnych nie są oprocentowane. 

 

Nazwa instytucji zapewniającej 

bezpieczeństwo środków 

nabywcy 

 

Alior Bank Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, przy ul. Łopuszańskiej 38 D, 02-232 Warszawa, 

KRS 0000305178 (Bank)  

Harmonogram przedsięwzięcia 

deweloperskiego, w etapach 

 

Etap I – Nabycie praw do nieruchomości oraz rozpoczęcie wykonywania przesłony filtracyjnej                                      

w metodzie TSM (25%)  

Etap II – Wykopy, remediacja gruntu i wykonanie płyty fundamentowej (12%) 

Etap III – Wykonanie konstrukcji żelbetowej do poziomu płyty nad piętrem +1 (bez ścian osłonowych 

murowanych) ( 10%)  

Etap IV – Wykonanie nadziemnej części konstrukcji (stan surowy otwarty) (10%) 

Etap V – Wykonanie elewacji i dachów (stan surowy zamknięty) - (12%)  

Etap VI – Wykonanie wewnętrznych instalacji sanitarnych i mechanicznych - (11%) 

Etap VII –Wykonanie wewnętrznych instalacji elektrycznych i teletechnicznych/montaż 

wind/zakończenie Inwestycji Drogowej - (10%) 

Etap VIII – Zakończenie wszystkich prac wykończeniowych w tym m.in.: wykończenie posadzek, ścian                      

i sufitów w mieszkaniach (bez malowania) oraz w częściach wspólnych, zagospodarowanie terenu, 

uzyskanie ostatecznej decyzji PNU (10%) 
 

 

Dopuszczenie waloryzacji ceny 

oraz określenie zasad waloryzacji 

 

Cena 1 m² jest stała i może ulec waloryzacji w przypadku i stosownie do zmiany stawki podatku od 

towarów i usług (VAT) na Lokal Mieszkalny w okresie od dnia zawarcia Umowy Deweloperskiej do dnia 

zawarcia Umowy Przyrzeczonej - w zakresie, w jakim stawka tego podatku ulegnie zmianie, przy 

jednocześnie zastrzeżonym prawie odstąpienia od umowy dla Nabywcy Lokalu Mieszkalnego. Cena ta 

może ulec również zmianie w przypadku gdy z uwagi na Zmiany Aranżacji wprowadzone na żądanie 

Nabywcy powierzchnia Lokalu Mieszkalnego ulegnie zwiększeniu powodującemu wzrost stawki podatku 

VAT.  
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Należy opisać na jakich 

warunkach 

można odstąpić od umowy 

deweloperskiej 

 

Warunki odstąpienia od Umowy Deweloperskiej przez Nabywcę: 

 

1. Nabywca ma prawo odstąpienia od Umowy Deweloperskiej w terminie 30 (trzydziestu) dni od 
dnia jej zawarcia, jeżeli:  

a. Umowa Deweloperska nie zawiera elementów, o których mowa w art. 22 Ustawy o 
ochronie praw nabywcy lokalu mieszkalnego lub domu jednorodzinnego, 

b. informacje zawarte w Umowie Deweloperskiej nie są zgodne z informacjami  
zawartymi w prospekcie informacyjnym lub w załącznikach, za wyjątkiem zmian, o 
których mowa w art. 22 ust. 2 Ustawy o ochronie praw nabywcy lokalu mieszkalnego 
lub domu jednorodzinnego, 

c. Deweloper nie doręczył Nabywcy prospektu informacyjnego wraz z załącznikami 
zgodnie z art. 18 i 19 Ustawy o ochronie praw nabywcy lokalu mieszkalnego lub domu 
jednorodzinnego, 

d. informacje zawarte w prospekcie informacyjnym lub w załącznikach, na podstawie 
których zawarto Umowę Deweloperską, są niezgodne ze stanem faktycznym i 
prawnym w dniu podpisania Umowy Deweloperskiej, 

e. prospekt informacyjny, na podstawie którego zawarto Umowę Deweloperską nie 
zawiera informacji określonych we wzorze prospektu informacyjnego stanowiącym 
załącznik do Ustawy o ochronie praw nabywcy lokalu mieszkalnego lub domu 
jednorodzinnego.  

2. Nabywca ma prawo odstąpić od Umowy Deweloperskiej, w wypadku gdy Deweloper nie 
przeniesie na Nabywcę w terminie do dnia 30.04.2023 roku, własności Lokalu Mieszkalnego 
wraz z udziałem w Nieruchomości Wspólnej, pomimo dokonania rozliczenia pełnej Ceny oraz 
wszelkich płatności, jakie mogą być należne od Nabywcy na rzecz Dewelopera. Przed 
skorzystaniem z prawa odstąpienia od Umowy Deweloperskiej, o którym mowa w niniejszym 
punkcie Nabywca wyznaczy Deweloperowi 120 (stu dwudziesto) dniowy termin do zawarcia 
Umowy Przyrzeczonej.  

3. Nabywcy przysługuje prawo odstąpienia od Umowy Deweloperskiej ze skutkiem 
natychmiastowym w przypadku, gdy powierzchnia Lokalu Mieszkalnego zmieni się o więcej niż 
3 % lub gdy Cena Lokalu Mieszkalnego wzrośnie zgodnie z postanowieniami Umowy 
Deweloperskiej o więcej niż 3 % - z uwagi na wynik obmiaru powierzchni Lokalu Mieszkalnego  
lub gdy Cena ulegnie zmianie ze względu na niezależną od Nabywcy zmianę stawki podatku 
VAT; przy czym z prawa odstąpienia w tych wypadkach Nabywca może skorzystać w terminie  
14 dni od otrzymania zawiadomienia od Dewelopera o zmianie powierzchni lub zmianie Ceny. 
Prawo do odstąpienia od Umowy nie przysługuje w sytuacji gdy różnica w powierzchni i 
związana z tym zmiana Ceny (wynikająca również z modyfikacji stawki podatku VAT) Lokalu jest 
wynikiem Zmian Aranżacji wprowadzonych na żądanie Nabywcy.  

Warunki odstąpienia od Umowy Deweloperskiej przez Dewelopera: 

 

1. Deweloper ma prawo odstąpić od Umowy Deweloperskiej, gdy Nabywca nie spełnia 
świadczenia pieniężnego w terminie lub wysokości określonej w Umowie Deweloperskiej, 
pomimo wezwania Nabywcy w formie pisemnej do uiszczenia zaległych kwot w terminie 30 
dni od dnia doręczenia wezwania, chyba że niespełnienie przez Nabywcę świadczenia 
pieniężnego jest spowodowane działaniem siły wyższej. 

2. Deweloper ma prawo odstąpić od Umowy Deweloperskiej jeśli Nabywca nie stawił się w celu 
podpisania zmiany Umowy Deweloperskiej w celu zmiany Ceny w związku ze zmianą stawki 
podatku VAT. Prawo to Deweloper może wykonać w terminie do dnia 31.12.2023 roku. 

3. Deweloper ma prawo odstąpić od Umowy Deweloperskiej, gdy Nabywca lub jego 
pełnomocnik nie stawi się do odbioru Lokalu Mieszkalnego lub podpisania Umowy 
Przyrzeczonej, pomimo dwukrotnego doręczenia Nabywcy wezwania w formie pisemnej w 
odstępie co najmniej 60 (sześćdziesięciu) dni, chyba że niestawienie się Nabywcy jest 
spowodowane działaniem siły wyższej. 

 

Oświadczenie woli Nabywcy o odstąpieniu od Umowy Deweloperskiej jest skuteczne, jeżeli zawiera 
zgodę na wykreślenie roszczenia o przeniesienie własności Przedmiotu Umowy złożone w formie 
pisemnej z podpisami notarialnie poświadczonymi, w przypadku gdy został złożony wniosek o wpis 
takiego roszczenia do księgi wieczystej.  

W przypadku odstąpienia od Umowy deweloperskiej przez Dewelopera, Nabywca zobowiązany jest 
wyrazić zgodę na wykreślenie roszczenia o przeniesienie własności Przedmiotu Umowy. 

Prawo Odstąpienia może być wykonane jedynie łącznie w stosunku do całego Przedmiotu Umowy. 
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INNE INFORMACJE 

Informacja o zgodzie banku finansującego przedsięwzięcie deweloperskie lub jego część, bądź finansującego działalność dewelopera w 
przypadku zabezpieczenia kredytu na hipotece nieruchomości, na której jest realizowane przedsięwzięcie deweloperskie lub jego część, 
bądź też finansującego zakup tej nieruchomości lub jej części w przypadku równoczesnego ustanowienia zabezpieczenia hipotecznego — na 
bezobciążeniowe wyodrębnienie lokalu mieszkalnego i przeniesienie jego własności albo bezobciążeniowe przeniesienie na nabywcę 
własności nieruchomości wraz z domem jednorodzinnym lub użytkowania wieczystego nieruchomości gruntowej i własności domu 
jednorodzinnego stanowiącego odrębną nieruchomość lub przeniesienie ułamkowej części własności nieruchomości wraz z prawem do 
wyłącznego korzystania z części nieruchomości służącej zaspokajaniu potrzeb mieszkaniowych:  

 

Bank wyrazi ostateczne zgody na bezobciążeniowe odłączenie sprzedawanych lokali wraz z udziałem w Nieruchomości, wybudowanych w 
ramach finansowanej przez Bank Inwestycji po uregulowaniu wszystkich zobowiązań Nabywcy wobec Dewelopera (w szczególności po 
zapłacie całości Ceny) na rachunek prowadzony w Banku. Nabywca może po zawarciu Umowy Deweloperskiej wnioskować o wydanie przez 
Bank promesy w/w zgody.  

Przed zawarciem umowy deweloperskiej, osoba zainteresowana ma możliwość zapoznania się w Biurze Sprzedaży mieszczącym się przy ul. 

Kiełkowskiego 14/5 w Krakowie z: 

1. Aktualnym stanem ksiąg wieczystych prowadzonych dla nieruchomości; 

2. Kopią aktualnego odpisu z Krajowego Rejestru Sądowego dla Dewelopera; 

3. Kopią pozwolenia na budowę Przedsięwzięcia Deweloperskiego; 

4. Projektem architektoniczno-budowlanym dotyczącym Przedsięwzięcia deweloperskiego. 

 

 

IV. CZĘŚĆ INDYWIDUALNA: LOKAL MIESZKLANY NR ……………… w SEGMENCIE ………….. 

Cena brutto m2 powierzchni lokalu 

mieszkalnego  
 ……….. zł  

Cechy budynku w którym ma znajdować 

się lokal mieszkalny będący przedmiotem 

umowy deweloperskiej 

Liczba kondygnacji 

budynku 

4 kondygnacje naziemne i 1 kondygnacja podziemna  

Technologia wykonania 

budynku 

 

 
1. Fundamenty: płyta fundamentowa żelbetowa w 

technologii betonu wodoszczelnego. 
2. Ściany nośne: technologia mieszana (ściany żelbetowe i 

ściany murowane ceramiczne). 
3. Ściany działowe: murowane z pustaków ceramicznych 

wykończone tynkiem cementowo-wapiennym lub 
gipsowym (w każdym przypadku niemalowane). 

4. Stropy żelbetowe, 
5. Stropodach w Segmencie 8A- płyta żelbetowa 

monolityczna, Konstrukcja dachu w Segmencie 8 – 
drewniana, 

6. Dach: Segment 8 - pokrycie blachą płaską, segment 8A - 
"dach zielony". 
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Standard prac 

wykończeniowych 

w części wspólnej 

budynku i terenie wokół 

niego, stanowiącym 

część wspólną 

nieruchomości 

 

1. Posadzki części wspólnych (z wyłączeniem posadzki 
garażu): płytki gresowe 

2. Posadzka garażu, w tym komórek lokatorskich: beton 
powierzchniowo utwardzony (bez malowania)  

3. Elewacja: termoizolacja wełną lub styropianem, tynk 
elewacyjny 

4. Balkony: posadzka z płytek gresowych mrozoodpornych 
5. Tarasy na najwyższej kondygnacji Segmentu 8: płyty 

betonowe lub gresowe tarasowe 
6. Sufity części wspólnych: tynki gipsowe lub cementowo-

wapienne, malowane,  częściowo płyta g-k malowana (w 
Segmencie 8), 

7. Ściany części wspólnych: tynki gipsowe lub cementowo-
wapienne, malowane 

8. Stolarka drzwiowa:  
 

8.1   drzwi zewnętrzne do Budynku, drzwi do klatek i        
         przedsionków : aluminiowe przeszklone lub stalowe    
         malowane proszkowo z wypełnieniem szklanym,  
8.2  drzwi do garażu podziemnego stalowe lub aluminiowe, 

8.3 Drzwi do mieszkań klasy C (RC3), 
8.4 Drzwi do komórek lokatorskich i pomieszczeń 

technicznych i pomocniczych stalowe 
9. Stolarka okienna w częściach wspólnych: PVC 
10. Brama wjazdowa do garażu podziemnego:  segmentowa, 

podnoszona, automatyczna  
11. Dźwigi osobowe: dostosowane do przewozu osób 

niepełnosprawnych  
12. Zagospodarowanie zewnętrzne: droga serwisowa  

wykończona kostką brukową, ciągi piesze z kostki 
brukowej, zieleń zgodna z projektem, nasadzenia, 
elementy małej architektury  

13. Ogródki przydomowe zostaną wydzielone murkami w 
formie gabionów. Na części gabionów, w szczególności 
przy segmencie 8, zostanie zamontowana balustrada 
stalowa. Pomiędzy sąsiadującymi ogródkami, na 
gabionach, zostanie zamontowane wydzielenie z siatki 
stalowej ocynkowanej. 

14. Osiedle nieogrodzone  

Liczba lokali w budynku 
103 lokale mieszkalne łącznie w Segmencie 8 i w Segmencie 8A 

Liczba miejsc postojowych 

w hali garażowej 

 

76  

Dostępne media w 

budynku 

Instalacje: instalacja wody zimnej i ciepłej, instalacja kanalizacyjna, 
wentylacyjna, centralnego ogrzewania, elektryczna oraz 
teletechniczna, domofonowa i RTV. 

Dostęp do drogi publicznej Nieruchomość posiada bezpośredni dostęp do drogi publicznej – ul. 
Romana Kiełkowskiego. 

Określenie usytuowania lokalu 

mieszkalnego w budynku, jeżeli 

przedsięwzięcie deweloperskie 

dotyczy lokali mieszkalnych 

Lokal Mieszkalny położony na kondygnacji ………… (piętro/a: …….) w Segmencie oznaczonym 
numerem 8/8A, zgodnie z Załącznikiem Nr 1 do Prospektu Informacyjnego. 

Określenie powierzchni i układu 

pomieszczeń oraz zakresu i standardu prac 

wykończeniowych, do których wykonania 

zobowiązuje się deweloper 

Powierzchnia Lokalu Mieszkalnego wynosi około …………… m².  

Układ pomieszczeń w Lokalu Mieszkalnym określono w Załączniku Nr 1 do Prospektu  

Informacyjnego.  

 

Standard prac wykończeniowych Lokalu Mieszkalnego:   

 
1. ŚCIANY: 
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• Ściany zewnętrzne - ściany z pustaków ceramicznych lub silikatowych (na fragmentach zgodnie 

z Projektem elementy żelbetowe) + tynk  

• Ściany wewnętrzne - ściany z pustaków ceramicznych lub silikatowych (na fragmentach zgodnie 
z Projektem elementy żelbetowe) + tynk 
 
2. STROPY:  
 

• Stropy: płyta żelbetowa monolityczna  

• Brak schodów wewnętrznych  
 

3. WYKOŃCZENIE ŚCIAN: 

• Ściany wewnętrzne - w łazienkach:  tynk cementowo-wapienny, w pozostałych 
pomieszczeniach: gipsowy w (bez malowania) 
 
4. WYKOŃCZENIE SUFITÓW:  
 

• Tynk cementowo- wapienny lub gipsowy , częściowo płyty – g – k (w Lokalach na ostatniej 
kondygnacji Segmentu 8) 

 

5. POSADZKI: wylewka cementowa 

6. OKNA I DRZWI: 

•   Drzwi do mieszkań -  płytowe pełne, wkładki klasy C  
•   Okna i drzwi balkonowe:  PVC, przy tarasach system aluminiowo-szklany, 
•   Parapety -  zewnętrzne z blachy powlekanej (brak parapetów wewnętrznych) 
•   Balustrady balkonów -  balustrady zewnętrzne ocynkowane, malowane proszkowo  
 

7.  INSTALACJE WEWNĘTRZNE: 

•  Instalacja centralnego ogrzewania -  wg projektu branżowego; grzejniki płytowe, w łazienkach 
grzejniki drabinkowe; zasilanie z miejskiej sieci ciepłowniczej (MPEC) 
•   Instalacja wodno-kanalizacyjna -  wg projektu branżowego 
•   Instalacja elektryczna -  wg projektu branżowego 
•   Instalacja teletechniczna -  wg projektu branżowego 
•  Instalacja TV -  na dachach antenowe instalacje zbiorowe służące do odbioru cyfrowych  
programów telewizyjnych i radiofonicznych; w mieszkaniach zlokalizowane będą skrzynki 
teletechniczne oraz gniazda internetowe i telefoniczne 
•   Instalacja wentylacji - wg projektu branżowego 
 

 

 

 

Załączniki: 

• Załącznik Nr 1: Karta Lokalu Mieszkalnego (określająca Usytuowanie Lokalu Mieszkalnego w Budynku, powierzchnię i rozkład 
pomieszczeń Lokalu Mieszkalnego oraz usytuowanie Budynku na Nieruchomości) oraz Ogródek 

• Załącznik Nr 2:  Wzór umowy Deweloperskiej wraz z Załącznikami 

• Załącznik Nr 3 : Plan Zagospodarowania Nieruchomości  
 
 
 

Podpis osoby uprawnionej do reprezentacji Dewelopera 

 

 

 

 

 


