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Załącznik nr 1 do Umowy Deweloperskiej 

Data sporządzenia:      r. 

 

 

 

 

PROSPEKT INFORMACYJNY 

dla Zadania Inwestycyjnego „Etap I” 

wyodrębnionego z Przedsięwzięcia Deweloperskiego pod nazwą 

„LOKUM SALSA” 

 

  

CZĘŚĆ OGÓLNA 

 
I. DANE IDENTYFIKACYJNE I KONTAKTOWE DOTYCZĄCE DEWELOPERA 

 

 

 

II. DOŚWIADCZENIE DEWELOPERA 

 

HISTORIA I UDOKUMENTOWANE DOŚWIADCZENIE DEWELOPERA 

Przedsięwzięcie Deweloperskie „Lokum Salsa” jest pierwszą inwestycją Dewelopera. 

PRZYKŁAD UKOŃCZONEGO PRZEDSIĘWZIĘCIA DEWELOPERSKIEGO 

Adres  

Data rozpoczęcia  

Data wydania ostatecznego pozwolenia na 

użytkowanie 

 

PRZYKŁAD INNEGO UKOŃCZONEGO PRZEDSIĘWZIĘCIA DEWELOPERSKIEGO 

Adres  

Data rozpoczęcia  

Data wydania ostatecznego pozwolenia na 

użytkowanie 

 

OSTATNIE UKOŃCZONE PRZEDSIĘWZIĘCIE DEWELOPERSKIE 

Adres  

Data rozpoczęcia  

Data wydania ostatecznego pozwolenia na 

użytkowanie 

 

Czy przeciwko deweloperowi prowadzono (lub 

prowadzi się) postępowanie egzekucyjne na kwotę 

powyżej 100 000 zł. 

Nie 

 

DANE DEWELOPERA 

Deweloper Olczyk sp. z o.o. LOKUM  13 spółka komandytowa 

(dawniej: Olczyk Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością 

Lokum 13 Spółka komandytowo - akcyjna) 

KRS 0000818583 

Spółka celowa wchodząca w skład grupy, gdzie spółką 

holdingową jest LOKUM DEWELOPER S.A. 

KRS 0000392828 

Adres ul. Krawiecka 1 lok. 101 

50-148 Wrocław 

Nr NIP i REGON NIP: 8971831363 

REGON: 365904144 

Nr telefonu 0048 71 796 66 66, 801 000 266 

Adres poczty elektronicznej info@lokumdeweloper.pl 

Nr faksu 71 724 24 70 

Adres strony internetowej www.lokumdeweloper.pl 
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III. INFORMACJE DOTYCZĄCE NIERUCHOMOŚCI I PRZEDSIĘWZIĘCIA 

DEWELOPERSKIEGO 

 

INFORMACJE DOTYCZĄCE GRUNTU 

Adres i nr działki ewidencyjnej Kraków, ul. Stanisława Klimeckiego; działki ewidencyjne 74/2 i 

74/4, jedn. ewidencyjna Podgórze. 
W oparciu o projekt podziału opracowany na podstawie art. 12 Ustawy 

z dnia 10.04.2003 r., o szczególnych zasadach przygotowania i 

realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych zatwierdzony został 

podział geodezyjny działki nr 74/4 jednostka ewidencyjna Podgórze, 

na działki:  

- nr 74/5 – przeznaczona pod przebudowę i rozbudowę drogi 

(obowiązek przebudowy i rozbudowy ul. Klimeckiego) 

- nr 74/6 – przeznaczona pod budowę drogi; 

- nr 74/7 - przeznaczona pod budowę drogi; 

- nr 74/8 – pozostaje w dotychczasowym władaniu; 

- nr 74/9 - pozostaje w dotychczasowym władaniu; 

Powyższy podział nie został dotychczas ujawniony w księdze 

wieczystej prowadzonej dla Nieruchomości. 
06.10.2020 zapis został zmieniony w stosunku do wzorca wręczonego Nabywcy. 

Nabywca wyraził zgodę na zmianę  
Nr księgi wieczystej KR1P/00181677/3 

Istniejące obciążenia hipoteczne 

nieruchomości lub wnioski o wpis w 

dziale czwartym księgi wieczystej 

Hipoteka umowna wpisana na rzecz banku PKO BP SA z siedzibą 

w Warszawie, do kwoty 113.267.000,00 złotych (sto trzynaście 

milionów dwieście sześćdziesiąt siedem tysięcy złotych) na 

zabezpieczenie kredytu, odsetek oraz innych kosztów i należności 

ubocznych wynikających z umowy kredytu nr 14 1020 5226 0000 

6996 0206 2818 z dnia 17.12.2019 r.  

W przypadku braku księgi 

wieczystej informacja o powierzchni 

działki i stanie prawnym 

nieruchomości1 

Nie dotyczy. 

Plan zagospodarowania 

przestrzennego dla sąsiadujących 

działek 

Plan obowiązujący: uchwała nr CXIII/1156/06 Rady Miasta Krakowa z 

dnia 28.06.2006 

przeznaczenie  

w planie 

Od strony północnej i zachodniej tereny 

oznaczone w planie symbolami C15.U, C16.U, 

C17.U, C18.U wyznaczono jako teren usług 

komercyjnych z przeznaczeniem pod tereny 

wystawiennicze i konferencyjne, obiekty 

biurowe, obiekty usługowe, obiekty hotelowe, 

handel detaliczny.  Dopuszcza się lokalizację 

obiektów i urządzeń towarzyszących m.in. 

budynki usługowo mieszkalne z funkcją 

mieszkalna na wyższych kondygnacjach 

(powyżej drugiej kondygnacji). 

Od strony wschodniej wyznaczono teren 

obiektów produkcyjnych, składów i 

magazynów, oznaczone symbolami C13.P, 

C14.P - przeznaczenie: usługi nieuciążliwe, 

produkcję nieuciążliwą, handel detaliczny, 

obiekty biurowe, składy, magazyny. 

dopuszczalna 

wysokość zabudowy 

Dla terenów oznaczonych w planie: C15.U, 

C16.U, C17.U, C18.U do 18.5m, a dla 

budynków kształtowanych w formie hal 

przestrzennych nie więcej niż 9 m.  
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Dla terenów oznaczonych w planie: C13.P, 

C14.P do 18.5m, a dla budynków 

kształtowanych w formie hal przestrzennych 

nie więcej niż 9m. 

dopuszczalny procent 

zabudowy działki 

Dla terenów oznaczonych w planie: C15.U, 

C16.U, C17.U, C18.U oraz C13.P, C14.P - 

określono wskaźnik powierzchni 

zainwestowanej do 70% - należy przez to 

rozumieć cześć zabudowaną terenu (tj., 

powierzchnię zabudowy wszystkich 

budynków i obiektów kubaturowych 

istniejących i projektowanych 

zlokalizowanych na działce wraz z dojściami 

pieszymi, dojazdami wewnętrznymi placami 

oraz z miejscami postojowymi i garażami z 

dojazdami). 

 

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, spalarniach 

śmieci, wysypiskach, cmentarzach 

- budynek mieszkalny wielorodzinny ul. Płaszowska/Kuklińskiego 

- inwestor H. ROAN E.I.M. Włodarczyk S.J. 

- budynek mieszkalny przy ul. Wałowej 11 - inwestor Nikliński 

Nowicki Sp. z o.o. S.K.A. 

- budynek mieszkalno - usługowy przy ul. Na Dołach 3 - inwestor 

Nikliński Nowicki Sp. z o.o. S.K.A. 

- Pasaż Podgórski - osiedle wielorodzinne przy ulicy Ślusarskiej, 

kolejny etap - IMS Budownictwo Sp. z o.o. 

- budynki Mieszkalno - Usługowo - Kulturalne, Rewitalizacja 

terenów po dawnej Fabryce Kosmetyków "Miraculum” ul. 

Zabłocie - inwestor Atal S.A. 

- budynek mieszkalny Kraków Łęg ul. Koszykarska/Nowohucka- 

inwestor Armada Finanse S.A. 

-budowa pawilonu dydaktyczno-naukowego wydziału 

Lekarskiego i Nauk o Zdrowiu. Kraków, Zabłocie, ulica Gustawa 

Herlinga-Grudzińskiego - inwestor: Krakowska Akademia im. 

Andrzeja Frycza, realizacja inwestycji: III kw. 2020; 

- klaster innowacji społeczno-gospodarczych Zabłocie 20.22 

zostanie zrealizowany przez firmę Mostostal Warszawa w 

bezpośrednim sąsiedztwie Krakowskiej Akademii. Obiekt 

powstanie w oparciu o dwa budynki magazynowe przy ul. 

Zabłocie 20 i Zabłocie 22: jeden z nich zostanie wyburzony, a 

drugi gruntownie przebudowany; 

- odcinek 1 - budowa nowoprojektowanej drogi gminnej 

dojazdowej ze skrzyżowaniem z ul. Klimeckiego (droga nr2278k) 

- odcinek 2 - rozbudowa ul. Klimeckiego (droga nr2278k) 

- odcinek 3 rozbudowa ulicy ul. Pana Tadeusza drogi gminnej 

dojazdowej od skrzyżowania z ul. Nowohucką (droga nr 776),  
05.08.2020 zapis został zmieniony w stosunku do wzorca wręczonego Nabywcy. 

Nabywca wyraził zgodę na zmianę. 

- budynek usługowy o funkcji biurowej z garażami podziemnymi, 

wewnętrznymi drogami, chodnikami i miejscami postojowymi - 

inwestor Cavatina Holding S.A. - inwestycja Ocean Office Park 

- inwestycja mieszkaniowa Zabłocie Concept House II - położona 

u zbiegu ulic Ślusarskiej i Zabłocie - inwestor Grupa Arkada 

INFORMACJE DOTYCZĄCE BUDYNKU 

Czy jest pozwolenie na budowę? Tak    

https://investmap.pl/firma/krakowska-akademia-im-andrzeja-frycza,12312.html
https://investmap.pl/firma/krakowska-akademia-im-andrzeja-frycza,12312.html
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Czy pozwolenie na budowę jest 

ostateczne? 

Tak 

Czy pozwolenie na budowę jest 

zaskarżone? 

Nie  

Nr pozwolenia na budowę oraz 

nazwa organu, który je wydał 

Decyzja wydana przez Prezydenta Miasta Krakowa nr 

1044/6740.1/2019 z dnia 11.06.2019 r.  

Planowany termin rozpoczęcia i 

zakończenia prac budowlanych 

Planowany termin rozpoczęcia prac: 05.08.2019 

Planowany termin zakończenia prac: 30.09.2021 
07.07.2020 zapis został zmieniony w stosunku do wzorca wręczonego Nabywcy 

(aktualizacja terminu). Nabywca wyraził zgodę na zmianę.  
Termin, do którego nastąpi 

przeniesienie prawa własności 

nieruchomości 

31.12.2022 

Opis przedsięwzięcia 

deweloperskiego 

Liczba budynków:  W ramach Przedsięwzięcia 

Deweloperskiego na nieruchomości są 

realizowane trzy budynki o symbolach 

„A”, „B”, „C”  

W ramach Zadania Inwestycyjnego „Etap I” 

realizowany jest jeden budynek o symbolu 

budowlanym „A”, który sąsiaduje 

bezpośrednio oraz styka się z budynkiem 

„B” realizowanym w ramach Zadania 

Inwestycyjnego - „Etap II” 

Rozmieszczenie ich 

na nieruchomości: 

(należy podać 

minimalny odstęp 

pomiędzy budynkami) 

Odległości pomiędzy budynkami na 

nieruchomości wynoszą: 

- budynek „A” (rzut budynku jest na planie 

litery ”U”), boki stykają się z budynkiem 

„B” (min. odległość „0” - budynki stykają 

się ścianami szczytowymi), odległość 

pomiędzy wysuniętymi elementami 

elewacji  budynku „A” i budynku „B” 

mierzona  poprzez wewnętrzy dziedziniec 

wynosi około 45 m. Odległość pomiędzy 

wysuniętymi elementami elewacji  budynku 

„A” mierzona poprzez wewnętrzny 

dziedziniec wynosi około 31 m. 

Zachowano wymagane przepisami 

odległości poszczególnych budynków od 

granic działek budowlanych oraz budynków 

sąsiednich. 

Sposób pomiaru powierzchni lokalu 

mieszkalnego  

Zgodnie z wytycznymi zawartymi w Polskiej Normie nr PN-ISO 

9836: 1997 z tą modyfikacją, że do powierzchni Lokalu nie są 

wliczane takie elementy nadające się do demontażu jak ścianki 

działowe oraz wg zasady iż powierzchnia pomieszczeń lub ich 

części o wysokości w świetle równej lub większej od 2,20 m jest 

zaliczana do obliczeń w 100%, o wysokości równej lub większej 

od 1,40 m, lecz mniejszej od 2,20 m - w 50%, natomiast o 

wysokości mniejszej od 1,40 m jest pomijana całkowicie. 

Zamierzony sposób i procentowy 

udział źródeł finansowania 

przedsięwzięcia deweloperskiego 

34% środki własne 

66% środki pochodzące z kredytu udzielonego przez bank PKO BP 

SA z siedzibą w Warszawie 
06.10.2020 zapis został zmieniony w stosunku do wzorca wręczonego Nabywcy 

(aktualizacja terminu). Nabywca wyraził zgodę na zmianę. 

Środki ochrony nabywców bankowy rachunek 

powierniczy służący 

gromadzeniu środków 

nabywcy 

otwarty * zamknięty* 
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gwarancja instytucji finansowej gwarantująca zwrot środków 

nabywcy lokalu, w razie nieprzeniesienia odrębnej własności w 

terminie określonym w umowie* 

 

Główne zasady funkcjonowania 

wybranego rodzaju zabezpieczenia 

środków nabywcy 

Warunkiem wypłaty Deweloperowi środków pieniężnych 

wpłaconych na rachunek przez Nabywcę jest stwierdzenie przez 

Bank zakończenia danego, ściśle określonego etapu realizacji 

Zadania Inwestycyjnego w ramach Przedsięwzięcia 

Deweloperskiego. Bank dokonuje kontroli zakończenia każdego z 

etapów Zadania Inwestycyjnego przed dokonaniem wypłaty 

z rachunku na rzecz Dewelopera. Transza wypłaty z rachunku, o 

jaką wnosi Deweloper, musi być zgodna z harmonogramem 

Zadania Inwestycyjnego.  Deweloper ma prawo dysponować 

środkami wypłacanymi z rachunku wyłącznie w celu realizacji 

Zadania Inwestycyjnego, dla którego prowadzony jest rachunek. 

Nazwa instytucji zapewniającej 

bezpieczeństwo środków nabywcy 

Bank PKO BP SA z siedzibą w Warszawie. 

Harmonogram przedsięwzięcia 

deweloperskiego, w etapach 

Harmonogram Zadania Inwestycyjnego stanowi Załącznik nr 3 do 

Prospektu Informacyjnego i składa się z dziewięciu etapów.   

Dopuszczenie waloryzacji ceny oraz 

określenie zasad waloryzacji 

Cena nie podlega waloryzacji. 

Ustalona w Umowie Deweloperskiej Cena Sprzedaży jest stała i 

gwarantowana, może ulec zmianie tylko w przypadku: 

1)  różnicy (zwiększenie lub zmniejszenie) powierzchni Lokalu 

i/lub Komórki określonej na podstawie obmiaru powykonawczego 

w stosunku do powierzchni planowanej, wskazanej w Umowie; 

różnica zostanie obliczona w oparciu o cenę jednostkową 1 m2 

Lokalu i/lub Komórki i ulegnie stosownej zmianie tj. obniżeniu lub 

podwyższeniu, 

2) zmiany stawek podatku VAT w stosunku do obowiązujących w 

chwili zawarcia Umowy, Cena Sprzedaży ulegnie stosownej 

zmianie tj. obniżeniu lub podwyższeniu o kwotę równą obniżeniu 

lub podwyższeniu podatku VAT,  

3) zmian aranżacyjnych w Przedmiocie Umowy zleconych przez 

Nabywcę,  

4) zmian w Przedmiocie Umowy zleconych przez Nabywcę, 

których skutkiem będzie powiększenie Lokalu i/lub Komórki 

kosztem części wspólnych, będzie to oznaczać proporcjonalny 

wzrost Ceny Sprzedaży obliczony w oparciu o cenę jednostkową 1 

m2 odpowiednio Lokalu i/lub Komórki. 

 

WARUNKI ODSTĄPIENIA OD UMOWY DEWELOPERSKIEJ 

1. Nabywca jest uprawniony do odstąpienia od Umowy Deweloperskiej w terminie 30 dni od dnia jej 

zawarcia, jeżeli: 

a. Umowa Deweloperska nie zawiera elementów, o których mowa w art. 22 Ustawy deweloperskiej, 

b. Informacje zawarte w Umowie Deweloperskiej nie są zgodne z informacjami zawartymi w 

Prospekcie Informacyjnym lub z informacjami zawartymi w załącznikach do Prospektu 

Informacyjnego, za wyjątkiem zmian, które nastąpiły w treści Prospektu Informacyjnego lub 

załączniku w czasie pomiędzy doręczeniem Prospektu Informacyjnego a podpisaniem Umowy 

Deweloperskiej, a w treści Umowy Deweloperskiej zmiany te zostały podkreślone w sposób 

jednoznaczny i widoczny, 

c. Deweloper nie doręczył Nabywcy Prospektu Informacyjnego wraz z załącznikami zgodnie z art. 18 

i 19 Ustawy deweloperskiej,  

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 stanowiącego załącznik do Ustawy 

deweloperskiej.  
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2. Nabywca ma ponadto prawo do odstąpienia od Umowy w terminie do dnia zawarcia Umowy 

Przeniesienia Prawa Własności, z zachowaniem prawa do kary umownej określonej w § 8 ust. 1 

Umowy w przypadku zwłoki w przekazaniu Przedmiotu Umowy trwającej powyżej 45 dni, jednak 

po uprzednim pisemnym wyznaczeniu Deweloperowi dodatkowego terminu 30 dni. W przypadku 

odstąpienia od Umowy wskutek okoliczności określonych w niniejszym ust. 2, zwrot środków 

pieniężnych wraz z karą umowną, nastąpi w terminie 14 dni od dnia przekazania przez Nabywcę 

właściwego numeru rachunku bankowego do zwrotu.  

3. Nabywca będzie uprawniony do odstąpienia od Umowy w przypadku opóźnienia Dewelopera w 

zawarciu Umowy Przeniesienia Prawa Własności, po bezskutecznym upływie wyznaczonego 

dodatkowo Deweloperowi, 120 – dniowego terminu na zawarcie Umowy Przeniesienia Prawa 

Własności.  

4. W przypadku, gdy zmiana stawek podatku VAT spowoduje zwiększenie Ceny Sprzedaży Przedmiotu 

Umowy, Nabywcy będzie przysługiwało prawo do odstąpienia od Umowy w terminie 14 dni od 

otrzymania zawiadomienia od Dewelopera, z prawem do zwrotu dokonanych wpłat w nominalnej 

wysokości. Zwrot dokonanych wpłat Nabywcy odstępującemu od Umowy nastąpi niezwłocznie po 

złożeniu przez niego oświadczenia o wskazaniu numeru rachunku bankowego bądź oświadczenia 

osoby trzeciej (np. banku), na rzecz której Nabywca przelał wierzytelność o zwrot tej kwoty.  

5. Jeżeli powierzchnia Lokalu określona na podstawie obmiaru powykonawczego przekroczy +2% /-

2% w stosunku do powierzchni wynikającej z Umowy, Nabywcy przysługiwać będzie uprawnienie 

do odstąpienia od Umowy w terminie 14 dni od dnia otrzymania zawiadomienia od Dewelopera. 

Zwrot dokonanych wpłat Nabywcy odstępującemu od Umowy nastąpi niezwłocznie po złożeniu 

przez niego oświadczenia o odstąpieniu od Umowy oraz wskazaniu numeru rachunku bankowego 

bądź oświadczenia osoby trzeciej (np. banku) na rzecz której Nabywca przelał wierzytelność o zwrot 

tej kwoty. 

6. Deweloper może odstąpić od Umowy, w terminie do dnia zawarcia Umowy Przeniesienia Prawa 

Własności, gdy: 

a) Nabywca pozostaje w zwłoce w zapłacie którejkolwiek z rat Ceny Sprzedaży, o których mowa 

w § 4, i nie zapłaci zaległych kwot, pomimo pisemnego wezwania go przez Dewelopera do 

zapłaty w terminie 30 dni od otrzymania wezwania, chyba że niespełnienie przez Nabywcę 

obowiązku zapłaty jest spowodowane działaniem siły wyższej, 

b) Nabywca dwukrotnie nie stawi się na wyznaczony termin odbioru Przedmiotu Umowy lub 

dwukrotnie bezzasadnie odmówi odbioru, chyba że niestawiennictwo Nabywcy jest 

spowodowane działaniem siły wyższej. Wezwania do stawiennictwa na odbiór Przedmiotu 

Umowy powinny być wysłane Nabywcy w odstępie minimum 60 dni. W sytuacji odstąpienia od 

Umowy przez Dewelopera z tej przyczyny, Nabywca będzie zobowiązany do zapłaty 

Deweloperowi kary umownej w wysokości określonej w § 8 ust. 3 Umowy. 

7. Deweloper będzie uprawniony do odstąpienia od Umowy w przypadku niestawienia się przez 

Nabywcę w terminie podpisania Umowy Przeniesienia Prawa Własności, pomimo dwukrotnego 

doręczenia wezwania w formie pisemnej w odstępie co najmniej 60 dni, chyba że niestawienie się 

Nabywcy jest spowodowane działaniem siły wyższej. Prawo odstąpienia może być wykonane w 

terminie 6 miesięcy licząc od dnia, w którym powinna zostać zawarta Umowa Przeniesienia Prawa 

Własności. 

8. W przypadku odstąpienia od Umowy przez jedną ze Stron, Deweloper dokona zwrotu wpłat 

dokonanych przez Nabywcę na rachunek bankowy Nabywcy, w terminie 14 dni od dnia przekazania 

Deweloperowi właściwego numeru rachunku do zwrotu oraz spełnieniu innych ewentualnych 

obowiązków przewidzianych w umowie Otwartego Mieszkaniowego Rachunku Powierniczego, 

chyba że uprzednio wierzytelność Nabywcy zostanie przez niego przelana na rzecz banku 

finansującego zakup Przedmiotu Umowy lub na rzecz innej osoby trzeciej. 

9. W przypadku, gdy został złożony wniosek o wpis roszczenia na rzecz Nabywcy, o przeniesienie 

prawa odrębnej własności Lokalu do księgi wieczystej prowadzonej dla Nieruchomości, 

oświadczenie woli Nabywcy o odstąpieniu od Umowy będzie skuteczne, jeżeli zawiera kompletną 

zgodę na wykreślenie roszczenia wpisanego na rzecz Nabywcy, o przeniesienie prawa odrębnej 

własności Lokalu, złożone w formie pisemnej z podpisem notarialnie poświadczonym. 

10. W przypadku odstąpienia od Umowy przez Dewelopera, Nabywca zobowiązany jest wyrazić – w 

formie pisemnej z podpisem notarialnie poświadczonym - zgodę na wykreślenie roszczenia 

wpisanego na jego rzecz, o przeniesienie prawa odrębnej własności Lokalu, z księgi wieczystej 

prowadzonej dla Nieruchomości, w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia Dewelopera o 

odstąpieniu od Umowy, pod rygorem zapłaty kary umownej w wysokości 150,00 zł za każdy dzień 

zwłoki. 

11. Oświadczenie o odstąpieniu od Umowy wymaga formy pisemnej pod rygorem nieważności.  
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INNE INFORMACJE 

1. Informujemy o możliwości zapoznania się w lokalu przedsiębiorstwa z: 

1) aktualnym stanem księgi wieczystej prowadzonej dla Nieruchomości; 

2) kopią aktualnego odpisu z Krajowego Rejestru Sądowego; 

3) kopią pozwolenia na budowę; 

4) sprawozdaniem finansowym dewelopera za ostatnie dwa lata oraz sprawozdaniem finansowym 

spółki dominującej, w przypadku inwestycji prowadzonych przez spółki celowe; 

5) projektem architektoniczno-budowlanym. 

2. Zgoda banku finansującego Zadania Inwestycyjne w ramach Przedsięwzięcia Deweloperskiego na 

bezobciążeniowe wyodrębnienie lokalu mieszkalnego wraz z prawami do niego przynależnymi i 

przeniesienie jego własności: zgoda banku PKO BP SA stanowi załącznik nr 2 do Umowy 

Deweloperskiej.  
 

 

CZĘŚĆ INDYWIDUALNA 

 

 

Cena m2 powierzchni lokalu 

mieszkalnego lub domu 

jednorodzinnego 

Cena za 1 metr kwadratowy lokalu mieszkalnego wynosi       złotych 

brutto (zawiera podatek od towarów i usług VAT obliczony wg stawki 8%).  

Określenie położenia oraz istotnych cech budynku w którym ma znajdować się lokal mieszkalny będący 

przedmiotem umowy deweloperskiej 

Liczba kondygnacji Budynek nr „A” - 6 (sześć) nadziemnych, 1 (jedna) podziemna  
Technologia wykonania, 

standard prac 

wykończeniowych w części 

wspólnej budynku i terenie 

wokół niego, stanowiącym 

część wspólną nieruchomości 

Technologia wykonania wraz z standardem prac: 

1. ściany podziemia: żelbetowe monolityczne, w garażu słupy; 

2. ściany konstrukcyjne i międzymieszkaniowe: żelbetowe lub z bloczków 

wapienno-piaskowych typu Silka o grubości 18 lub 24 cm;  

3. docieplenie zewnętrzne: styropian samogasnący gr. 17 cm z tynkiem 

strukturalnym z elementami elewacji w tynku ozdobnym, płytka 

mineralna; 

4. stropy: żelbetowe monolityczne; 

5. schody: żelbetowe prefabrykowane lub monolityczne, biegi 

zdylatowane od ścian; 

6. dachy: płaskie pokryte izolacją przeciwwodną, ocieplane izolacją 

termiczną gr. min. 20 cm; 

7. płyty balkonowe żelbetowe prefabrykowane. 

 

Wykończenie części wspólnych oraz przynależnych: 

1. Korytarze:  

a. tynki: gipsowo – wapienne na ścianach malowane farbą emulsyjną w 

kolorze jasnym; 

b. posadzki wejść, korytarzy ogólnodostępnych i klatki schodowej 

wykończone płytkami gresowymi; 

c. drzwi wejściowe: aluminiowe przeszklone; 

d. balustrady: schodów ażurowe; balkonów: ażurowe z pokryciem z 

blachy perforowanej lub szklane, część balustrad z częścią frontową 

pełną; balustrady tarasów dachowych i balkonów na najwyższych 

kondygnacjach pełne, szklane; 

e. windy osobowe zlokalizowane przy każdej klatce schodowej, 

obsługują wszystkie piętra, łącznie z garażem. 

2. Garaże: 

a. ściany żelbetowe zatarte na gładko z pozostawieniem faktury betonu, 

ściany murowane malowane na biało; ocieplone ściany klatki 

schodowej i pomieszczeń technicznych, tynkowane, tynkiem gładkim, 

malowane;   na suficie w garażu systemowa okładzina z wełny 

mineralnej, poza częścią mieszkalną sufit zatarty na gładko z 

pozostawieniem faktury betonu; Sufit pomieszczeń technicznych w 

garażu: bezpośrednio pod częścią mieszkalną izolacja termiczna z 

wełny mineralnej, tynkowana i malowana lub systemowe ocieplenie w 
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pozostałej części sufit zatarty na gładko z pozostawieniem faktury 

betonu. 

b. posadzki betonowe zatarte na gładko, systemowe; 

c. miejsca postojowe; 

d. boksy na jednoślady, 

e. bramy wjazdowe do garażu z napędem elektrycznym sterowane 

pilotem; 

f. wentylacja mechaniczna; 

g. wydzielone części garażu; 

h. pomieszczenia techniczne; 

i. instalacja gazowa do zasilania kotłowni gazowej, 

j. kotłownia gazowa położona na ostatniej kondygnacji budynku (w klatce 

o symbolu „E”) 

k. komórki lokatorskie; 

- w garażu i komórkach instalacje wod. - kan., instalacje wentylacyjne i 

inne mogą być prowadzone po wierzchu ścian, sufitów i nad 

posadzkami, 

3. Zagospodarowanie terenu: 

a. chodniki: np. kostka betonowa, 

b. drogi: np. asfalt, 

c. zieleń: wysoka i niska, 

d. oświetlenie zewnętrzne, 

e. śmietniki wewnątrz budynku, 

f. elementy ogrodzenia. 

 

Liczba lokali w budynku Budynek „A”: 83 lokale mieszkalne; 19 lokali niemieszkalnych;  
Liczba miejsc garażowych  

i postojowych 

- Garaż w budynku „A” kondygnacja podziemna „-1” oraz pierwsza 

kondygnacja (parter) – 122 miejsca postojowe (w tym jedno zależne) 

Dostępne media w budynku • instalacja elektryczna; 

• instalacja domofonowa: panel wideo-domofonu w mieszkaniu, przy 

bramie wejściowej na klatkę schodową, 

• instalacja wodno-kanalizacyjna, 

• instalacja CO; 

• instalacja teleinformatyczna /telewizyjna – okablowanie z gniazdem 

końcowym, 

• instalacja gazowa na potrzeby zasilania kotłowni.  
Dostęp do drogi publicznej Główny dojazd odbywać się będzie z ul. Stanisława Klimeckiego. 

Określenie usytuowania 

lokalu mieszkalnego w 

budynku 

Lokal mieszkalny o numerze projektowym      ,  usytuowany w Budynku 

nr „A”   na        nadziemnej. 

Określenie powierzchni  

i układu pomieszczeń  

Układ pomieszczeń oraz ich powierzchnia jest określona na rzucie 

kondygnacji budynku stanowiącym załącznik nr 2 do Prospektu 

Informacyjnego. 

Zakres i standard prac 

wykończeniowych, do 

których wykonania 

zobowiązuje się deweloper 

• posadzki jastrych cementowy z izolacją akustyczną min. 2÷5 cm – 

przeznaczony do układania płytek lub wykonania podłóg pływających, 

• tynki na ścianach sylikatowych i betonowych gipsowe i gipsowo – 

wapienne nakładane maszynowo kat. II, bielone, wymagają 

wykończenia, w łazience szpachlowane łączenia bloczków; w miejscach 

połączeń elementów wykonanych z różnych materiałów, mogą 

występować widoczne dylatacje; 

• ściany działowe w mieszkaniach: bloczki gipsowe o grubości 8 cm, w 

łazience wodoodporne. Na ścianach, w miejscach połączeń elementów 

wykonanych z różnych materiałów, mogą występować widoczne 

dylatacje; 

• sufity w mieszkaniach żelbetowe szpachlowane, bielone, wymagają 

wykończenia, 

• stolarka okienna PCV, współczynnik przenikania ciepła dla całego okna 

U=1,1 W/m2*K, uchylno – rozwieralne, z nawietrznikami lub okuciami 



Lokum Salsa - Etap I (budynek A) 

wzór 06.10.2020 

9 

 

z mikrowentylacją, rolety zewnętrzne w mieszkaniach na parterze; 

parapety aglomarmurowe; 

• drzwi wejściowe antywłamaniowe klasy C, o wykończeniu z okleiny 

drewnopodobnej z progami, ościeżnica systemowa; 

• instalacja elektryczna z osprzętem, bez opraw oświetleniowych, z 

przyłączem trójfazowym do kuchenki elektrycznej, tablice 

bezpiecznikowe wewnątrz mieszkania, szafki licznikowe poza 

mieszkaniami;  

• instalacja domofonowa: w mieszkaniu aparat domofonowy w funkcji 

audio/video, przy wejściu na klatkę schodową panel wyposażony w 

wyświetlacz cyfrowy oraz klawiaturę numeryczną;  

• instalacja teleinformatyczna /telewizyjna – okablowanie z gniazdem 

końcowym; 

• instalacja wodno-kanalizacyjna (bez białego montażu), podejścia pod 

przybory zakończone korkami; w łazienkach, kuchniach i aneksach 

kuchennych rury mogą być widoczne; szafki licznikowe z zaworami 

poza mieszkaniem, 

• instalacja CO: grzejniki panelowe z zaworami termostatycznymi, w 

łazience drabinkowe, liczniki i zawory w szafkach poza mieszkaniem; 

• wentylacja mechaniczna wywiewna. 

 

Załączniki: 

Nr 1. Zagospodarowanie terenu. 

Nr 2. Rzut kondygnacji budynku z zaznaczeniem położenia lokalu mieszkalnego oraz układu pomieszczeń lokalu 

i ich powierzchni.  

Nr 3. Harmonogram Zadania Inwestycyjnego. 

Nr 4. Wzór umowy deweloperskiej. 

 

 

Załącznik Nr 3  

 

Harmonogram  

dla  Zadania Inwestycyjnego „Etap I”  

wyodrębnionego z Przedsięwzięcia Deweloperskiego p.n. „Lokum Salsa” 

 

Nr 

etapu 
Etap Zakres etapu 

Szacunkowy koszt 

poszczególnych 

etapów (w %) 

Termin  

I 
Ziemne z przygotowaniem 

terenu 

Zaplecze budowy i opłaty 

11,24 15.03.2020 
Rozbiórki 

Ziemne 

Hydroizolacje 

II Konstrukcja piwnic Konstrukcja piwnic 10,22 17.01.2020 

III 
Konstrukcja parteru, 1. 

piętra 

Konstrukcja parteru, 1. 

piętra 
10,22 06.03.2020 

IV Konstrukcja 2,3. piętra Konstrukcja 2., 3., 4. piętra 10,22 15.05.2020 

V Stan surowy zamknięty 

Konstrukcja 5. piętra 

11,06 30.09.2020 
Dachy 

Okna PCV 

Sieci wod- kan. 

VI Wykończenie wnętrz I faza 

Ścianki działowe 

10,85 31.01.2021 
Zab. GK 

Tynki 

Ocieplenie str. Piwnic 
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Elektryczne kable 

Posadzki 

VII 
Wykończenie wnętrz II 

faza 

Malowanie 

11,08 30.04.2021 

Płytki ceramiczne 

Posadzki garaży 

Windy 

Stolarka drzwiowa 

Balustrady wewn. 

Inst. wod.- kan. i CO rury 

VIII Instalacje wewnętrzne 

Elektryczne osprzęt 

11,09 31.07.2021 
Inst. wod.- kan. i CO osprzęt 

Wentylacje 

TV przem. 

IX Roboty zewnętrzne 

Hydroizolacje 

14,01 30.09.2021 

Elewacje 

Tarasy 

Balustrady zew 

Drogi 

Zieleń 

Sieci wod kan 

Sieci CO 

Sieci elektryczne 

RAZEM 100,00  

07.07.2020 załącznik nr 3 został zmieniony w stosunku do wzorca wręczonego Nabywcy (aktualizacja terminów). Nabywca wyraził zgodę na 

zmianę.  

 

 
Pieczęć i podpis Dewelopera albo osoby upoważnionej do jego reprezentacji: 

  

 

Podpis Nabywcy: 

 

 

 

Data otrzymania……………………… 

 

 

      

Podpis…………………………………………………………. 

      

Podpis…………………………………………………………. 

 

 


