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Stan na dzień sporządzenia prospektu informacyjnego      

 

 

 

 

PROSPEKT INFORMACYJNY  

 

CZĘŚĆ OGÓLNA 

 

I. DANE IDENTYFIKACYJNE I KONTAKTOWE DOTYCZĄCE DEWELOPERA 

 

DANE DEWELOPERA  

Deweloper ZAM – Projekt Echo – 127 spółka z ograniczoną odpowiedzialnością - 

Sp.k. 

KRS 0000620690 

Adres 1)  00-844 Warszawa, ul. Grzybowska 60 – siedziba 

2)  30-503 Kraków, ul. Krasickiego 30 – biuro sprzedaży 

Nr NIP i REGON NIP: 6572908896 REGON: 260653551 

Nr telefonu 1) +48 41 333 33 33 

2) +48 12 203 14 79 

Adres poczty elektronicznej 1) info-krakow@echo.com.pl 

Nr faksu 1) +48 41 333 23 33 

Adres strony internetowej 

dewelopera 

www.echo.com.pl  

www.zam-echo.pl 
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II. DOŚWIADCZENIE DEWELOPERA 

 

HISTORIA I UDOKUMENTOWANE DOŚWIADCZENIE DEWELOPERA 

ZAM – Projekt Echo – 127 spółka z ograniczoną odpowiedzialnością - Sp.k.- spółka zależna od  Echo 

Investment Spółka Akcyjna z siedzibą w Kielcach 

PRZYKŁAD UKOŃCZONEGO PRZEDSIĘWZIĘCIA DEWELOPERSKIEGO 

zrealizowanego przez spółki z grupy Echo Investment Spółka Akcyjna 

(należy wskazać (o ile istnieją) trzy ukończone przedsięwzięcia deweloperskie, w tym ostatnie)  

Adres Dom pod Wilgą – etap III 

30-502 Kraków, ul. Przedwiośnie 2C 

Data rozpoczęcia 2017-05-04 

Data wydania ostatecznego  

pozwolenia na użytkowanie 

2019-03-27 

PRZYKŁAD INNEGO UKOŃCZONEGO PRZEDSIĘWZIĘCIA DEWELOPERSKIEGO 

Adres Rydla 32 

30-122 Kraków, ul. Lucjana Rydla 32 

Data rozpoczęcia 2017-12-13   

Data wydania ostatecznego 

pozwolenia na użytkowanie 

2019-07-31 

OSTATNIE UKOŃCZONE PRZEDSIĘWZIĘCIE DEWELOPERSKIE  

Adres Apartamenty Esencja 

61-757 Poznań,  ul. Garbary 104 A-F 

Data rozpoczęcia 2019-01-31 

Data wydania ostatecznego 

pozwolenia na użytkowanie 

2020-12-18 

 

Czy przeciwko deweloperowi 

prowadzono (lub prowadzi 

się) postępowania 

egzekucyjne na kwotę 

powyżej 100 000 zł 

nie prowadzi się i w ciągu ostatnich 3 lat nie prowadzono 
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III. INFORMACJE DOTYCZĄCE NIERUCHOMOŚCI I PRZEDSIĘWZIĘCIA 

DEWELOPERSKIEGO 

 

INFORMACJE DOTYCZĄCE GRUNTU 

Adres i nr działki ewiden- 

cyjnej
1
 

Kraków, Podgórze, ul. Rydlówka 

Działki nr 19/3; 19/4;  20/3; 20/4; 21; 22; 23/1; 23/2 

Nr księgi wieczystej KR1P/00067827/5 

KR1P/00283665/1 

Istniejące obciążenia hipo- 

teczne nieruchomości lub 

wnioski o wpis w dziale 

czwartym księgi wieczystej 

brak 

W przypadku braku księgi 

wieczystej informacja o 

powierzchni działki i stanie 

prawnym nieruchomości
2
 

nie dotyczy 

Plan zagospodarowania 

przestrzennego dla sąsia- 

dujących działek
3 

 
 

przeznaczenie w planie Brak planu  

dopuszczalna wysokość zabudowy Brak planu 

dopuszczalny procent zabudowy 

działki 

Brak planu 

Informacje zawarte w pub-

licznie dostępnych doku-

mentach dotyczących prze-

widzianych inwestycji w 

promieniu 1 km od przed-

miotowej 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, wysy-

piskach, cmentarzach 

 

Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego 

Miasta Krakowa 

Dla przedmiotowego obszaru obowiązuje studium Uchwała Nr 

CXII/1700/14 z dnia 9 lipca 2014 r. 

Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego  

m. st. Kraków 

Zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna i wielorodzinna niskiej 

intensywności po wschodniej i zachodniej stronie ul. Zakopiańskiej wraz z 

układem urbanistycznym rejonu Odrzańska – Cegielniana – Borsucza; 

Istniejące zespoły obiektów usług o charakterze ponadlokalnym po 

wschodniej i zachodniej stronie ul. Wadowickiej oraz po wschodniej stronie 

ul. Zakopiańskiej; Koncentracja zabudowy usługowej oraz zabudowy 

mieszkaniowej o zwiększonej intensywności w rejonach przystanków 

kolejowych i przystanków metra; Tereny postindustrialne w rejonie ul. 

Aleksandra Fredry i ul. Jerzego Turowicza do przekształceń w kierunku 

zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej, kształtowanej w formie 

kwartałów zabudowy z ogólnodostępną zielenią urządzoną; Główny ciąg 

komunikacyjny jednostki, tj. ul. Wadowicką i ul. Zakopiańską, ze 

szczególnym uwzględnieniem węzła przesiadkowego komunikacji 

zbiorowej w rejonie Brożka – Wadowicka;  Obiekty i urządzenia sportowe 

m. in. „KS Garbarnia” ; Zieleń urządzona parku rzecznego Wilgi oraz zespół 

obiektów dawnego uzdrowiska Mateczny. Drogi wewnątrzosiedlowe 

kształtowane jako przestrzeń publiczna z zielenią urządzoną; Obsługa 

komunikacyjna terenu jednostki poprzez ul. Zakopiańską, ul. Wadowicką, 

ul. Jana Brożka i ul. Ks. Józefa Tischnera oraz szybką kolej aglomeracyjną 
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(SKA). 

Standardy przestrzenne: 

Zabudowa jednorodzinna wolnostojąca, bliźniacza i szeregowa; Zabudowa 

wielorodzinna w formie kwartałów zabudowy i zabudowy pierzejowej 

wzdłuż ulic, a także zabudowy blokowej; Zabudowa usługowa wolnostojąca 

i zespoły zabudowy usługowej; Zabudowa w terenach zieleni urządzonej 

(ZU) objętych wpisem do gminnej ewidencji zabytków kształtowana według 

wskazań właściwych organów ochrony zabytków; 

1. Powierzchnia biologicznie czynna dla zabudowy mieszkaniowej w 

terenach zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej (MN) min. 60%; 

2. Powierzchnia biologicznie czynna dla zabudowy usługowej w 

terenach zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej (MN) min. 60%, 

a dla działek lub ich części położonych w pasie o szerokości 50m 

wzdłuż ul. Zakopiańskiej min. 20%; 

3. Powierzchnia biologicznie czynna dla zabudowy mieszkaniowej w 

terenach zabudowy jednorodzinnej i wielorodzinnej niskiej 

intensywności (MNW) min. 30%; 

4. Powierzchnia biologicznie czynna dla zabudowy usługowej w 

terenach zabudowy jednorodzinnej i wielorodzinnej niskiej 

intensywności (MNW) min. 30%, a dla działek lub ich części 

położonych w pasie o szerokości 50m wzdłuż ul. Zakopiańskiej i ul. 

Jerzego Turowicza min. 20%; 

5. Powierzchnia biologicznie czynna dla zabudowy mieszkaniowej w 

terenach zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej (MW) min. 30%, 

a w rejonie ul. Aleksandra Fredry i w terenach położonych w strefie 

kształtowania systemu przyrodniczego min. 50%; 

6. Powierzchnia biologicznie czynna dla zabudowy usługowej w 

terenach zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej (MW) min. 30%; 

w rejonie ul. Aleksandra Fredry i w terenach położonych w strefie 

kształtowania systemu przyrodniczego min. 50%, a dla działek lub 

ich części położonych w pasie o szerokości 50m wzdłuż ul. 

Zakopiańskiej i ul. Jerzego Turowicza min. 20%; 

7. Powierzchnia biologicznie czynna dla zabudowy mieszkaniowej i 

usługowej w terenach zabudowy usługowej i zabudowy 

mieszkaniowej wielorodzinnej (UM) min. 30%, a w terenach 

położonych w strefie kształtowania systemu przyrodniczego min. 

40%; 

8. Powierzchnia biologicznie czynna dla zabudowy usługowej w 

terenach usług (U) min. 20%, a w terenach położonych w strefie 

kształtowania systemu przyrodniczego min. 40%; 

9. Powierzchnia biologicznie czynna dla terenów zieleni urządzonej 

(ZU) min. 80%; 

10. Powierzchnia biologicznie czynna dla terenów zieleni nieurządzonej 

(ZR) min. 90%. 

 

Wskaźniki zabudowy: 

1. Wysokość zabudowy mieszkaniowej w terenach zabudowy 
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mieszkaniowej jednorodzinnej (MN) do 13m;  

2. Wysokość zabudowy usługowej w terenach zabudowy 

mieszkaniowej jednorodzinnej (MN) do 13m, a dla działek lub ich 

części położonych w pasie o szerokości 50m wzdłuż ul. 

Zakopiańskiej do 16m; 

3. Wysokość zabudowy mieszkaniowej i usługowej w terenach 

zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej i wielorodzinnej niskiej 

intensywności (MNW) do 16m; 

4. Wysokość zabudowy mieszkaniowej i usługowej w terenach 

zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej (MW) do 20m, a w 

rejonie ul. Głogowskiej do 16m; 

5. Wysokość zabudowy mieszkaniowej i usługowej w terenach 

zabudowy usługowej i zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej 

(UM) do 36m; 

6. Wysokość zabudowy usługowej w terenach usług (U) do 36m, w 

rejonie rzeki Wilgi (KS Garbarnia) do 13m, a dla terenów 

położonych w rejonie ul. Marii Konopnickiej oraz w rejonie 

Sanktuarium Bożego Miłosierdzia do 25m, z wyłączeniem 

dominanty Sanktuarium Bożego Miłosierdzia, dla której wysokości 

nie określa się; 

7. Udział zabudowy usługowej w terenach zabudowy mieszkaniowej 

jednorodzinnej (MN) do 20%, a dla działek lub ich części 

położonych w pasie o szerokości 50m wzdłuż ul. Zakopiańskiej do 

100%; 

8. Udział zabudowy usługowej w terenach zabudowy mieszkaniowej 

jednorodzinnej i wielorodzinnej niskiej intensywności (MNW) do 

20%, a dla działek lub ich części położonych w pasie o szerokości 

50m wzdłuż ul. Jerzego Turowicza i ul. Zakopiańskiej do 100%; 

9. Udział zabudowy usługowej w terenach zabudowy mieszkaniowej 

wielorodzinnej (MW) do 30%, a dla działek lub ich części 

położonych w pasie o szerokości 50m wzdłuż ul. Jerzego Turowicza 

i ul. Zakopiańskiej do 100%. 

 

Środowisko przyrodnicze:  

Jednostka w obszarze narażonym na niebezpieczeństwo powodzi o 

prawdopodobieństwie występowania wody tysiącletniej Q0,1% (rzeka 

Wilga) – fragmentarycznie; Jednostka w obszarze narażonym na 

niebezpieczeństwo powodzi o prawdopodobieństwie występowania wody 

stuletniej Q1% (rzeka Wilga) – fragmentarycznie; Obszar szczególnego 

zagrożenia powodzią; Tereny o spadkach powyżej 12%; Teren i obszar 

górniczy Mateczny I; Parki rzeczne; Tereny o najwyższych i wysokich 

walorach przyrodniczych (wg Mapy roślinności rzeczywistej); Siedliska 

chronione; Obszary wymiany powietrza; Strefa kształtowania systemu 

przyrodniczego głównie wzdłuż rzeki Wilgi. Korytarze ekologiczne; Lasy; 

Komunikacja: 

1. Drogi układu podstawowego (z wybranymi ważniejszymi drogami 

klasy zbiorczej): – planowana Trasa Łagiewnicka – w klasie GP, – 

ul. ks. Józefa Tischnera (cz. północna), ul. Jerzego Turowicza - w 
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klasie G, – ul. Marii Konopnickiej, ul. Henryka Kamieńskiego – w 

klasie Z, – ul. Wadowicka, ul. Zakopiańska – w klasie Z – ul. Jana 

Brożka, ul. ks. Józefa Tischnera (cz. południowa) - w klasie Z;  

2. Transport zbiorowy: – linia kolei aglomeracyjnej z przystankami 

Bonarka i Łagiewniki - węzły przesiadkowe do układu komunikacji 

tramwajowej i autobusowej, – linie tramwajowe w ulicach: 

Wadowicka, Zakopiańska i Jana Brożka, – planowana linia 

tramwajowa w Trasie Łagiewnickiej, – planowana linia metra 

(kierunek Kliny) z przystankiem Rondo Matecznego,  linie 

autobusowe komunikacji miejskiej (w ulicach lokalnych i wyższych 

klas);  

3. Otoczenie strefy ograniczonego parkowania; zapotrzebowanie na 

parkingi wielostanowiskowe.  

 

Infrastruktura:  

Obszar wyposażony w infrastrukturę techniczną; zakaz wykonywania 

wykopów oraz otworów w celu pozyskania ciepła ziemi (energii 

geotermalnej) w granicach terenu górniczego „Mateczny I” związanego z 

eksploatacją wód leczniczych – północna cześć jednostki;  

Ograniczenia wynikające z przebiegu istniejących magistral 

wodociągowych, gazowych, kanalizacyjnych i ciepłowniczych oraz 

elektroenergetycznej linii napowietrznej wysokiego napięcia 110 kV. 

 

Obowiązujące miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego 

W promieniu 1 kilometra od analizowanych działek ewidencyjnych, na 

których realizowana jest inwestycja obowiązują ustalenia planów 

miejscowych: 

1. UCHWAŁA NR CXIII/1127/06 RADY MIASTA KRAKOWA w 

sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania 

przestrzennego dla obszaru "UJŚCIE WILGI". 

2. UCHWAŁA NR CIX/2894/18 RADY MIASTA KRAKOWA w 

sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania 

przestrzennego obszaru "Dla wybranych obszarów przyrodniczych 

Miasta Krakowa " - ETAP A (Obszary Nr 84 i 85). 

3. UCHWAŁA NR LIV/729/12 RADY MIASTA KRAKOWA w 

sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania 

przestrzennego obszaru "Krasickiego - Orawska". 

4. UCHWAŁA NR XCII/1363/13 RADY MIASTA KRAKOWA w 

sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania 

przestrzennego obszaru „Stare Podgórze - Mateczny”. 

5. UCHWAŁA NR LXXXVIII/1306/13 RADY MIASTA 

KRAKOWA  

w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania 

przestrzennego obszaru „Stare Podgórze - Kalwaryjska". 

6. UCHWAŁA NR XC/1324/13 RADY MIASTA KRAKOWA w 

sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania 

przestrzennego obszaru „Stare Podgórze - Krzemionki”. 
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7. UCHWAŁA NR XCVII/1452/14 RADY MIASTA KRAKOWA w 

sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania 

przestrzennego obszaru „Stare Podgórze - Czyżówka”. 

8. UCHWAŁA NR CVIII/1457/10 RADY MIASTA KRAKOWA w 

sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania 

przestrzennego obszaru „Wadowicka - Tischnera”. 

9. UCHWAŁA NR CII/1556/14 RADY MIASTA KRAKOWA w 

sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania 

przestrzennego obszaru „Łagiewniki”. 

Przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania 

przestrzennego 

W promieniu 1 kilometra od analizowanych działek ewidencyjnych, na 

których realizowana jest inwestycja przystąpiono do sporządzania planów 

miejscowych: 

1. Uchwała Nr XLIV/1165/20 Rady Miasta Krakowa w sprawie 

przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu 

zagospodarowania przestrzennego obszaru "Rydlówka". 

2. Uchwała Nr LII/1437/21 Rady Miasta Krakowa w sprawie 

przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu 

zagospodarowania przestrzennego obszaru "Kapelanka". 

3. Uchwała Nr LXVI/1643/17 Rady Miasta Krakowa w sprawie 

przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu 

zagospodarowania przestrzennego obszaru "Osiedle 

Podwawelskie". 

4. Uchwała Nr LV/1530/21 Rady Miasta Krakowa w sprawie 

przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu 

zagospodarowania przestrzennego obszaru "Kobierzyńska - 

Pychowicka". 

5. Uchwała Nr XLIX/1350/20 Rady Miasta Krakowa w sprawie 

przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu 

zagospodarowania przestrzennego obszaru "Ogrodniki - Przy 

Torze". 

 

Rejestr decyzji o warunkach zabudowy wydanych przez Prezydenta m.  

Krakowa 

• AU-2/6730.2/442/2021 Budowa budynku mieszkalnego 

wielorodzinnego z garażem podziemnym oraz częścią usługową na 

działkach nr 6/4, 6/8 obr. 48 Podgórze wraz z infrastrukturą 

techniczną na dz. nr 6/4, 6/8 oraz 431/3 obr. 48 Podgórze przy ul. 

Fredry/Strumiennej w Krakowie. 

• AU-2/6730.2/452/2021 Utworzenie punktu zbierania surowców 

wtórnych w tym złomu na działkach nr 236/46, 236/45, 236/44, 

236/43, 236/31 obr. 47 Podgórze oraz działkach nr 205/5, 205/6 obr. 

30 Podgórze, przy ul. Tischnera 18 w Krakowie. 

• AU-2/6730.2/256/2021 Budowa budynku gospodarczego wraz z 

utwardzeniem terenu na działkach nr 145, 146 obręb 30 Podgórze, 

przy ul. Rzemieślniczej w Krakowie. 

• AU-2/6730.2/50/2021 Rozbudowa i przebudowa istniejącego 

budynku mieszkalnego wielorodzinnego z usługami z 
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przeznaczeniem na budynek mieszkalny wielorodzinny z usługami 

wraz z zagospodarowaniem terenu, na działkach nr 384/2 i 385/2 

obr. 30 Podgórze przy ul. Rydlówka 19 w Krakowie. 

• AU-2/6730.2/237/2021 Budowa budynku mieszkalnego 

wielorodzinnego z garażem podziemnym, naziemnymi miejscami 

postojowymi, drogą wewnętrzną i zagospodarowaniem terenu na 

działce nr 100/2 obr. 30 jedn. ewid. Podgórze oraz infrastrukturą 

techniczną na działce nr 100/2 obr, jw. przy ulicy Rydlówka w 

Krakowie. 

• AU-2/6730.2/273/2021 Budowa zespołu budynków mieszkalnych 

wielorodzinnych (do 5 budynków) z garażami podziemnymi, 

wewnętrznym układem komunikacyjnym, naziemnymi miejscami 

postojowymi i zagospodarowaniem terenu na części działki nr 

370/13 obr. 30 Podgórze wraz z infrastrukturą techniczną i 

wjazdami na działkach nr 370/6 i 370/13 obr. jw., przy ul. 

Rydlówka w Krakowie. 

• AU-2/6730.2/398/2021 Budowa dwóch budynków biurowych wraz 

z usługami i garażami podziemnymi oraz infrastrukturą techniczną 

na działkach nr 27/3, 27/4, 27/9, 28/7, 30/11, 379, 380/1, 380/2 

obręb 30 Podgórze przy ul. Rydlówka i Wadowickiej w Krakowie 

wraz z: – budową, przebudową i rozbudową dróg publicznych oraz 

wewnętrznych na działkach nr: 30/10, 353, 369, 351 (ulica 

Wadowicka), 290/2, 381, 380/2, 73/14 (ulica Rydlówka), 27/3, 27/4, 

27/8, 27/9, 28/7, 30/11,379, 380/1 obr. 30 Podgórze, – budową 

zjazdów publicznych na działkach nr 30/10 (ul. Wadowicka), 380/2, 

290/2 (ul. Rydlówka) oraz 380/1, 379, 27/9 obr. 30 Podgórze, – 

budową, przebudową i rozbudową nawierzchni utwardzonych 

(chodniki i ścieżki rowerowe) na działkach nr 27/3, 27/4, 27/9, 28/7, 

30/11, 379, 380/1, 380/2, 30/10, 353, 73/12, 73/14, 381, 290/2 obr. 

30 Podgórze, – Infrastrukturą techniczną w tym budowa, 

przebudowa i rozbudowa sieci, przyłączy, instalacji i urządzeń 

technicznych związanych z realizacją ww inwestycji na działkach nr 

27/3, 27/4, 27/9, 28/7, 30/11, 379, 380/1, 380/2, 30/10, 353, 73/12, 

73/13, 73/14, 381, 290/2, 369, 351, 25/4, 25/7, 27/10, 27/8, 28/3, 

30/7, 289/2 obr. 30 Podgórze. 

• AU-2/6730.2/41/2021 Budowa budynku mieszkalnego 

wielorodzinnego z usługami w parterze oraz garażem podziemnym i 

infrastrukturą techniczną (układ komunikacji wewnętrznej wraz z 

miejscami postojowymi, sieci i instalacji wewnętrznych) na 

działkach nr 132/13, 132/14, 132/18, 133/1 obr.31 Podgórze przy ul. 

Brożka i ul. Kapelanka w Krakowie. 

• AU-2/6730.2/46/2021 Przebudowa i rozbudowa budynku 

mieszkalnego jednorodzinnego zlokalizowanego na działkach 18/4 i 

18/3 obr. 32 Podgórze przy ul. Jana Brożka 16 i 16A w Krakowie. 

• AU-2/6730.2/451/2021 Przebudowa i rozbudowa wraz z częściową 

rozbiórką budynku mieszkalnego oraz ze zmianą sposobu 

użytkowania na budynek usługowy, z budową naziemnych miejsc 

postojowych na działce nr 30 obr. 32 jedn. ewid. Podgórze wraz 

infrastrukturą techniczną na działkach nr 30, 428, 326/10 obr. 32 

oraz nr 139/2, 139/3 obr. 30 jedn. ewid. Podgórze wraz z 

przebudową istniejącego zjazdu na działkach nr 428, 326/10 obr. 32 
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jedn. ewid. Podgórze przy ul. Cegielnianej 1 w Krakowie. 

• AU-2/6730.2/32/2021 Budowa budynku mieszkalnego, 

jednorodzinnego z częścią usługową na działce nr 140/2 obr. 32 

Podgórze wraz ze zjazdem i infrastrukturą techniczną na działkach 

nr: 140/2, 358/19, 360/1 obr. 32 Podgórze przy ul. Kołobrzeskiej w 

Krakowie. 

• AU-2/6730.2/143/2021 Budowa wolnostojącego budynku 

mieszkalnego jednorodzinnego dwulokalowego wraz z 

infrastrukturą techniczną na działce nr 138/5 obręb 32 Podgórze, 

przy ul. Kołobrzeskiej w Krakowie. 

• AU-2/6730.2/41/2021 Budowa budynku mieszkalnego 

wielorodzinnego z usługami w parterze oraz garażem podziemnym i 

infrastrukturą techniczną (układ komunikacji wewnętrznej wraz z 

miejscami postojowymi, sieci i instalacji wewnętrznych) na 

działkach nr 132/13, 132/14, 132/18, 133/1 obr.31 Podgórze przy ul. 

Brożka i ul. Kapelanka w Krakowie. 

• AU-2/6730.2/163/2021 Budowa budynku wielorodzinnego z 

wbudowanym garażem podziemnym, instalacjami wewnętrznymi 

wodno-kanalizacyjnymi, elektrycznymi, gazową, centralnej wody 

użytkowej, centralnego ogrzewania, wentylacji mechanicznej na 

działce nr 132/26 obr. 11 Podgórze, terenem zielonym na działce nr 

132/98 obr. 11 Podgórze i zagospodarowaniem terenu obejmującym 

dojście piesze, utwardzony podjazd i miejsca postojowe na 

działkach nr: 132/26 i 132/106 obr. j.w. oraz budowa zjazdu z 

działki nr 132/106 na działkę nr 132/26 obr 11 Podgórze przy ul. 

Słomianej Kapelanka w Krakowie. 

• AU-2/6730.2/92/2021 Budowa zespołu budynków biurowo – 

hotelowo – usługowych z jedno i dwukondygnacyjnym garażem 

podziemnym wraz z infrastrukturą techniczną w obrębie wniosku, 

towarzyszącymi parkingami, zagospodarowaniem terenu i 

przebudową istniejącego zjazdu od ul. Kobierzyńskiej na działkach 

nr 23/76, 23/78, 23/61 i 276/16 obręb 31 Podgórze przy ul. 

Kobierzyńskiej i Grota Roweckiego w Krakowie. 

• AU-2/6730.2/261/2021 Budowa zespołu budynków mieszkalnych, 

wielorodzinnych z usługami, garażami podziemnymi, parkingami 

zewnętrznymi, drogami wewnętrznymi i infrastrukturą techniczną 

na działkach nr 240 (część działki), 285/5, 285/6, 285/10, 285/11 

obręb 9 Podgórze w Krakowie przy ul. 

Kobierzyńskiej/Pychowickiej oraz z wjazdem i infrastrukturą 

techniczną na części działki drogowej nr 275/1 (ul. Pychowicka) 

obręb 31 Podgórze i części działki drogowej nr 276/16 (ul. 

Kobierzyńska) obręb 31 Podgórze w Krakowie. 

• AU-2/6730.2/300/2020 Ustala się warunki zabudowy dla 

zamierzenia inwestycyjnego pn.: "Budowa budynku mieszkalnego 

wielorodzinnego z usługami, stacją trafo, parkingami zewnętrznymi, 

układem dróg wewnętrznych na części działki nr 370/11 obr. 30 

Podgórze oraz infrastrukturą techniczną na częściach działek nr 

290/2 i 370/11 obr. jw., przy ul. Rydlówka/Kobierzyńska w 

Krakowie". Umarza się postępowanie w części odnoszącej się do 

budowy infrastruktury technicznej na części działki nr 290/2 obr. 30 

Podgórze objętej ustaleniami Miejscowego Planu 
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Zagospodarowania Przestrzennego "Dla Wybranych Obszarów 

Przyrodniczych Miasta Krakowa - Etap A" 

• AU-2/6730.2/203/2020 Rozbudowa i nadbudowa istniejącego 

budynku biurowo-magazynowego na budynek mieszkalno-

usługowy na działce nr 99 obr. 30 Podgórze, przy ul. Rydlówka 38 

• AU-2/6730.2/288/2020 Ustala się warunki zabudowy dla 

zamierzenia inwestycyjnego pn.: „Budowa wielopoziomowego 

parkingu dla samochodów osobowych wraz z częścią biurowo-

administracyjną oraz infrastrukturą techniczną oraz budowa 

budynku komercyjnego wraz z usługami i garażem podziemnym 

oraz infrastrukturą techniczną na działkach nr 380/1, 380/2, 379, 

30/11, 27/9, 27/4, 27/3, 28/7 (część) obr. 30 jedn. eiwd. Podgórze, 

budowa, przebudowa i rozbudowa dróg wewnętrznych na działkach 

nr 30/10 (część), 353, 369 (część), 380/2, 290/2, 381 (ul. Rydlówka) 

oraz na działkach nr 380/1, 27/4, 27/9, 379, 27/3, 28/7 (część), 27/8, 

30/11 obr. 30 jedn. ewid. Podgórze, budowa zjazdów na działkach 

nr 30/10 - część (ul. Wadowicka), 380/2, 290/2 (ul. Rydlówka) oraz 

na działkach nr 380/1, 379, 27/9 obr. 30 jedn. ewid. Podgórze, 

budowa, przebudowa i rozbudowa nawierzchni utwardzonych 

(chodniki i ścieżki rowerowe) na działkach nr 30/10 (część), 353, 

73/12 (dawniej 73/8), 381, 380/2, 290/2, 380/1, 27/4, 27/9, 379, 

30/11, 27/3, 28/7 (część), 27/8 obr. 30 jedn. ewid. Podgórze, 

budowa infrastruktury technicznej w tym budowa, przebudowa i 

rozbudowa sieci, przyłączy, instalacji i urządzeń technicznych 

związanych z realizacją ww. inwestycji na działkach nr 27/9, 27/4, 

380/1, 379, 30/11, 30/10 (część), 353, 369 (część), 290/2, 381, 

380/2, 73/12 (dawniej 73/8), 67, 292/1, 30/15, 30/16, 31/2, 21, 22, 

23/2, 25/5, 25/8, 24, 25/7, 25/4, 27/10, 27/8, 28/3, 27/3, 28/7 (część) 

obr. 30 jedn. ewid. Podgórze w Krakowie”. Umarza się 

postępowanie - w zakresie działek nr 289/2, 30/7, 29/20 obr. 30 

Podgórze i części działek nr 28/7, 30/10, 30/9 obr. 30 Podgórze 

objętych ustaleniami miejscowego planu zagospodarowanie 

przestrzennego "Dla Wybranych Obszarów Przyrodniczych Miasta 

Krakowa - Etap A-84"; - w zakresie części działki nr 30/10 obr. 30 

Podgórze objętej ustaleniami miejscowego planu zagospodarowania 

przestrzennego obszaru "Stare Podgórze - Mateczny"; - w zakresie 

działek nr 292/6, 292/4, 67, 351 obr. 30 Podgórze i części działki nr 

369 obr. 30 Podgórze objętych ustaleniami miejscowego planu 

zagospodarowania przestrzennego "Wadowicka - Tischnera" 

• AU-2/6730.2/583/2020 Budowa budynku mieszkalnego 

wielorodzinnego – handlowo – usługowego na dz. nr 404 z 

wewnętrznym układem komunikacyjnym na dz. nr 123/21 obr. 30 

Podgórze wraz z wjazdem z dz. dr. nr 303 obr. 30 Podgórze przy ul. 

Rzemieślniczej 

• AU-2/6730.2/336/2020 Budowa budynku mieszkalnego 

wielorodzinnego z usługami i garażem na dz. nr 350, 351, 352 obr. 

32 Podgórze wraz z infrastrukturą techniczną na dz. nr 98/3, 96/4, 

320 obr. 32 Podgórze oraz budowa zjazdu z ul. Borsuczej (dz. 

414/10 obr. jw.) przy ul. Nowotarskiej/ Borsuczej 

• AU-2/6730.2/1089/2019 Budowa hotelu z garażem podziemnym, 

miejscami postojowymi oraz infrastrukturą techniczną na działkach 
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nr 75/14 i 75/7 obr. 30 Podgórze przy ul. Rzemieślniczej 

• AU-2/6730.2/977/2019 Ustala się warunki zabudowy dla 

zamierzenia inwestycyjnego pn.: "Budowa budynku mieszkalnego 

wielorodzinnego wraz z usługami z garażem podziemnym, budowa 

układu komunikacyjnego (dojazdów, dojść, miejsc postojowych, 

murów oporowych) na działce nr 100/2 obr. 30 Podgórze oraz 

budowa zjazdu dodatkowo z działki nr 290/2 obr. 30 Podgórze przy 

ulicy Rydlówka w Krakowie" oraz umarza się postępowanie w 

części odnoszącej się do budowy zjazdu z działki nr 290/2 obr. 30 

Podgórze, tj. działki stanowiącej drogę publiczną - ul. Rydlówka  

• AU-2/6730.2/216/2019 Budowa budynku (kiosk gastronomiczny) 

na działce na 30/10 obr. 30 jedn. ewid. Podgórze przy Rondzie 

Matecznego 

• AU-2/6730.2/971/2019 Budowa budynku biurowo-usługowego z 

garażem podziemnym, naziemnymi miejscami postojowymi, drogą 

wewnętrzną i zagospodarowaniem terenu oraz infrastrukturą 

techniczną na działkach nr 155, 156, 157/5, 157/6, 317 obr. 30 jedn. 

ewid. Podgórze wraz z budową drogi ze stanowiskami 

parkingowymi na działkach nr 314/2 oraz 314/6 obr. jw. oraz 

budową infrastruktury technicznej na działkach nr 158/5, 159/2, 

160/2, 161/2, 303, 311/2,311/4, 312/1, 315/1, 315/2, 341/2, 314/6, 

360 obr. jw. przy ulicy Wadowickiej 

• AU-2/6730.2/12/2019 Budowa zjazdu z istniejącej drogi 

wewnętrznej na działce nr 1/163 na działkę na działkę nr 152 obr. 

45 jedn. ewid. Podgórze przy ulicy Zakopiańskiej  

• AU-2/6730.2/39/2019 Przebudowa i rozbudowa budynku 

hotelowego na cele hotelowe wraz z garażem na działkach nr 126/2, 

126/1, 128/1 obr. 10 podgórze przy ul. Pietrusińskiego 12  

• AU-2/6730.2/48/2019 Budowa budynku mieszkalnego 

jednorodzinnego na działce nr 429/30 obr. 48 jedn. ewid. Podgórze 

oraz budowa zjazdu z drogi wewnętrznej działka nr 429/8 obr. 48 

jedn. ewid. Podgórze przy ul. Michała Żaka  

• AU-2/6730.2/51/2019 Budowa budynku mieszkalnego 

jednorodzinnego na działce nr 3/1 obr. 99 jedn. ewid. Podgórze przy 

ul. Bednarskiej 

• AU-2/6730.2/84/2019 Budowa 2 budynków jednorodzinnych w 

zabudowie bliźniaczej oraz garażu po rozbiórce inst budynku; ul. 

Pastelowa 

• AU-2/6730.2/94/2019 Rozbudowa, nadbudowa i przebudowa 

budynku usługowego oraz zmiana sposobu użytkowania budynku na 

funkcję usługowo-biurową wraz z towarzyszącymi urządzeniami 

budowlanymi, zagospodarowaniem terenu, infrastrukturą 

techniczną, układem komunikacyjnym i miejscami postojowymi na 

części działek nr 74/6, 75/9 obr. 30 jedn. ewid. Podgórze oraz na 

działkach nr 74/7, 75/13 obr. 30 jedn. ewid. Podgórze oraz 

przebudowa zjazdu publicznego z działki nr 303 na działkę nr 74/6 i 

74/7 obr. jw. przy ulicy Rzemieślniczej i Wadowickiej 

• AU-2/6730.2/101/2019 Rozbudowa budynku mieszkalnego 

jednorodzinnego o wykurz w parterze, z podcieniem w przyziemiu i 

balkonem na 1 pietrze na działce nr 65/3 obr. 42 Podgórze przy ul. 
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Kobierzyńskiej 

• AU-2/6730.2/102/2019 Budowa kontenerowej stacji 

transformatorowej MRw-bpp 20/2x630-4 15kV, linii kablowej 

średniego napięcia 15kV -108 m i linii kablowej niskiego napięcia 

0,4 kV-15m na działkach nr 123/22, 123/24, 303 obr. 30 jedn. ewid. 

Podgórze, przy ulicy Rzemieślniczej  

• AU-2/6730.2/104/2019 Budowa czterech budynków mieszkalnych 

jednorodzinnych wolnostojących z zagospodarowaniem terenu 

(drogi dojazdowe do garaży, podjazdy i ciągi umożliwiające dojścia 

do budynków oraz elementy małej architektury) i infrastrukturą 

techniczną na działkach nr 272/2, 273 obr.9 Podgórze z budową 

dwóch zjazdów z działek nr 297/1, 272/1 na działki nr 272/2, 273 

obręb 9 Podgórze, w rejonie ul. Św. Jacka i ul. Pychowickiej  

• AU-2/6730.2/108/2019 Budowa czterech budynków mieszkalnych 

jednorodzinnych w zabudowie bliźniaczej (dwulokalowe) na dz. nr 

239/2, 239/3, 239/5 obr. P-33 jedn. ewid. Podgórze wraz z budową 

sieci wodociągowej i kanalizacyjnej na działce nr 693/15, 239/2, 

239/3, 239/5 obr. P-33 jedn. ewid. Podgórzeprzy ul. Zbrojarzy  

• AU-2/6730.2/122/2019 Budowa 3 budynków mieszkalno-

usługowych, wolnostojącej stacji transformatorowej, wewnętrznej 

drogi dojazdowej i garażu podziemnego na części działki nr 101/3. 

oraz zjazdów z działek drogowych nr 246/3 (ul. Wspólna) i 256/3 

(ul. gen. Bolesława Roi) przy ul. Wspólnej i gen Bolesława Roi 

• AU-2/6730.2/128/2019 Budowa budynku mieszkalno-usługowego 

(wielorodzinnego) wraz z garażem podziemnym i naziemnym 

wewnątrzbudynkowym, naziemnymi zewnętrznymi miejscami 

postojowymi na działkach nr 132/13, 132/14, 132/18, 133/1 obr. 31 

jedn. ewid. Podgórze wraz z infrastrukturą techniczną (stacją 

transformatorową, siecią wodociągową) z infrastrukturą drogową 

oraz instalacjami wewnętrznymi i zewnętrznymi, na działkach nr 

132/13, 132/14, 132/18, 133/1, 134/17, 135/3, 135/8, 290/14, 290/7 

obr. 31 jedn. ewid. Podgórze, w rejonie ul. Lipińskiego, ul. Brożka, 

ul. Kapelanka  

• AU-2/6730.2/166/2019 Zmiana sposobu użytkowania budynku 

usługowego na mieszkalny jednorodzinny z częścią usługową na 

działkach nr 39/5, 40/3 obr. 67 jedn. ewid. Podgórze przy ulicy 

Zakopiańskiej 114  

• AU-2/6730.2/177/2019 „Przebudowa, rozbudowa i nadbudowa o 

jedną kondygnację istniejącego budynku hotelowego z 

infrastrukturą techniczną obejmującą instalacje sanitarne, grzewcze, 

wentylację mechaniczną i instalacje elektryczne, na działce nr 22/33 

obręb 31 Podgórze, przy ul. Kobierzyńskiej 47 

• AU-2/6730.2/204/2019 Rozbudowa i przebudowa budynku 

handlowo-usługowego na działce nr 327 obr. 30 jedn. ewid. 

Podgórze przy ulicy Rydlówka 10  

• AU-2/6730.2/228/201 Przebudowa (z termomodernizacją) budynku 

mieszkalnego jednorodzinnego z nadbudową części parterowej ww. 

budynku na działce nr 16/3 obr. 32 jedn. ewid. Podgórze przy ul. 

Karola Bogdanowicza 3  

• AU-2/6730.2/262/2019 Przebudowa, rozbudowa i nadbudowa 
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istniejącego wolnostojącego budynku mieszkalnego 

jednorodzinnego oraz istniejącego garażu dwustanowiskowego dla 

samochodów osobowych, w celu stworzenia wolnostojącego 

budynku mieszkalnego jednorodzinnego (z dwoma lokalami 

mieszkalnymi) oraz wbudowanym garażem dwustanowiskowym dla 

samochodów osobowych na działce nr 285 obr. 32 jedn. ewid. 

Podgórze przy ul. Cegielnianej  

• AU-2/6730.2/362/2019 Budowa budynku mieszkalnego 

wielorodzinnego z usługami, z garażami wbudowanymi, stacją trafo, 

parkingami zewnętrznymi, drogą wewnętrzną na działkach nr 370/9 

i 309/11 obr. 30 jedn. ewid. Podgórze oraz infrastrukturą techniczną 

na działkach inwestycji oraz na części działki nr 290/2 obr. 30 jedn. 

ewid. Podgórze przy ul. Rydlówka, Kobierzyńska (umorzenie) 

• AU-2/6730.2/387/2019 Budowa zespołu budynków hotelowych, 

usługowych i mieszkalnych wielorodzinnych z wbudowanymi 

garażami na części działek nr 82/30, 82/55, 82/58 i działce nr 82/63 

obr. 47 jedn. eiwd. Podgórze wraz z rozbudową drogi wewnętrznej 

na działkach 82/51, 82/52, 82/53, 82/56 obr. 47 jedn. ewid. 

Podgórze oraz przebudowa zjazdu na działce nr 431/3 obr. 46 jedn. 

ewid. Podgórze  

• AU-2/6730.2/539/2019 Budowa budynku usługowego wraz z 

konieczną infrastrukturą techniczną i komunikacyjną, 

zlokalizowanego na działkach nr 294/10, 294/15, 1038/3, 294/9, 

294/11, 294/16, 1038/4 obr. 67 jedn. ewid. Podgórze przy ul. 

Zakopiańskiej 162 

• AU-2/6730.2/540/2019 Rozbudowa, nadbudowa i przebudowa 

istniejących budynków: mieszkalnego i gospodarczych, wraz ze 

zmianą przeznaczenia na jeden budynek usługowy, wraz z 

konieczną infrastrukturą techniczną i komunikacyjną, 

zlokalizowanego na działkach nr 294/10, 294/15, 1038/3, 294/9, 

294/11, 294/16, 1038/4 obr. 67 jedn. ewid. Podgórze przy ul. 

Zakopiańskiej 162  

• AU-2/6730.2/597/2019 Budowa budynku usługowo- 

magazynowanego z częścią mieszkalną (dwa lokale mieszkalne na 

2-ej kondygnacji), z układem komunikacyjnym tj. utwardzeniem 

terenu w postaci dojazdu, z naziemnymi i wbudowanymi miejscami 

postojowymi, naziemnymi szczelnymi zbiornikami retencyjnymi na 

wody opadowe i małą architekturą na częściach działek 102, 104, 

105, 106/1 i 106/2 obr. 3 Podgórze, przy ul. Tynieckiej  

• AU-2/6730.2/672/2019 Budowa budynku mieszkalnego 

wielorodzinnego z lokalami handlowo-usługowo-biurowymi 

zlokalizowanymi w parterze i garażem podziemnym oraz budową 

wewnętrznej drogi dojazdowej i naziemnych miejsc postojowych na 

działkach nr: 6/18, 6/16, 5/11, 5/6 obr. 43 Podgórze wraz z budową 

zjazdu na działce nr 6/16 obr. 43 Podgórze przy ul. Kobierzyńskiej  

• AU-2/6730.2/691/2019 Budowa myjni samochodowej z 

wewnętrznym układem komunikacyjnym i infrastrukturą techniczną 

na działkach nr 129/32, 129/40, 129/42, 129/4, 129/5, 129/6, 129/8, 

129/9, 129/10, 129/11, 129/13, 129/17, 129/34, 129/35, 129/41, 

129/43, obręb 11 Podgórze przy ul. Kapelanka/Twardowskiego  
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• AU-2/6730.2/738/2019 Budowa budynku biurowo-usługowego z 

garażem podziemnym, naziemnymi miejscami postojowymi, drogą 

wewnętrzną i zagospodarowaniem terenu oraz infrastrukturą 

techniczną na działkach nr 155, 156, 157/5, 157/6, 317 obr. 30 jedn. 

ewid. Podgórze wraz z budową drogi ze stanowiskami 

parkingowymi na działkach nr 314/2 oraz 314/6 obr. jw. oraz 

budową infrastruktury technicznej na działkach nr 314/2, 314/6, 

315/1, 315/2, 360 obr. jw. przy ulicy Wadowickiej  

• AU-2/6730.2/754/2019 Budowa automatycznej myjni 

samochodowej wraz z instalacjami: elektroenergetyczną, wodną, 

kanalizacji deszczowej, kanalizacji technologicznej i zewnętrznej 

kanalizacji ogólnospławnej oraz z utwardzeniem dojazdu na 

działkach nr 62/2, 60/5 obr. 30 jedn. ewid. Podgórze przy ulicy 

Rydlówka  

• AU-2/6730.2/833/2019 Ustala się warunki zabudowy dla 

zamierzenia inwestycyjnego pn.: „Budowa budynku mieszkalnego 

wielorodzinnego z garażem podziemnym i infrastrukturą techniczną 

na działkach nr 235/1, 235/2, 236/1, 236/2, 239/1, 239/2 obr. 32 

jedn. ewid. Podgórze wraz z budową drogi dojazdowej na działce nr 

409/5 obr. 32 jedn. ewid. Podgórze przy ul. 

Hoffmanowej/Zakopiańskiej w Krakowie” umarza się postępowanie 

w części „Budowy zjazdu z działki nr 334 obr. 32 jedn. ewid. 

Podgórze przy ul. Hoffmanowej  

• AU-2/6730.2/845/2019 Przebudowa i rozbudowa istniejącego 

pawilonu handlowego o konstrukcji drewnianej na działce nr 359/3, 

359/1, 359/2, 414/1 obr. 32 jedn. ewid. Podgórze przy ulicy 

Borsucza  

• AU-2/6730.2/891/2019 Ustala się warunki zabudowy dla 

zamierzenia inwestycyjnego pn.: „Budowa zespołu budynków 

mieszkalnych wielorodzinnych z usługami w parterze niektórych 

budynków (do 18 budynków – do 12 w przypadku zliczenia 

obiektów zlokalizowanych na wspólnym garażu podziemnym, które 

mogą zostać podzielone na segmenty ze względów technicznych; w 

tym 2 budynki mieszkalne z usługami w parterze i 16 budynków 

mieszkalnych), z garażami podziemnymi, naziemnymi miejscami 

postojowymi , infrastrukturą techniczną i komunikacyjną (w tym 

m.in. drogami dojazdowymi) oraz zagospodarowaniem terenu 

położonego na działkach nr 235/31, 235/41 oraz częściach działek 

nr 235/36 i 235/44 obr. 47 jedn. ewid. Podgórze, a także w zakresie 

infrastruktury technicznej i komunikacyjnej (w tym m.in. wjazdami) 

na częściach działek nr 235/36, 235/44, 243/7, 235/59 obr. 47 jedn. 

ewid. Podgórze oraz na części działki nr 431/3 obr. 46 jedn. ewid. 

Podgórze, przy ulicy Fredry i Turowicza w Krakowie” oraz umarza 

się postępowanie w części odnoszącej się do budowy zjazdu na 

działce nr 431/3 obr. 46 jedn. ewid. Podgórze, tj. działki stanowiącej 

drogę publiczną - ul. Fredry 

• AU-2/6730.2/906/2019 Budowa słupowej stacji transformatorowej, 

budowa instalacji kablowej sn i nn., na działkach nr 304/51 i 304/52 

obręb 43 podgórze, przy ul. Zawiłej 55b  
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Rejestr decyzji o pozwoleniu na budowę wydanych przez Prezydenta m.  

Krakowa 

• Budowa zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej z garażem 

podziemnym wraz z instalacjami wewnętrznymi wody, kanalizacji 

opadowej i sanitarnej, c.o. wraz z wymiennikownią, wentylacji 

mechanicznej, elektryczną, odgromową, telekomunikacyjną, 

oddymiania, wraz z zagospodarowaniem terenu: układem ciągów 

komunikacji pieszej oraz wjazdem, murami oporowymi; wraz z 

budową instalacji na terenie: kanalizacji sanitarnej, kanalizacji 

opadowej z retencją, energetycznych, oświetlenia terenu na dz. nr 

119/1, 119/2, 128; wraz z przebudową sieci gazowej na działce 

119/2 wraz z przebudową sieci teletechnicznej na działce 525; wraz 

z rozbiórką i zabezpieczeniem sieci energetycznej na dz. nr 119/1, 

119/2, 128 wraz z rozbiórką 2 budynków wraz z instalacjami 

wewnętrznymi na terenie wraz z 6 wiatami oraz elementami 

zagospodarowania terenu na dz. nr 119/2, obręb 12, jedn. ewid. 

Podgórze przy ul. Orawskiej w Krakowie, decyzja nr 

509/6740.1/2021. 

• Nadbudowa, przebudowa i rozbudowa istniejących trzech 

budynków mieszkalnych wielorodzinnych i jednego budynku 

handlowo-usługowego wraz z garażem dla samochodów 

osobowych, zmianą sposobu użytkowania przy ul. Kalwaryjskiej 34 

w Krakowie - na dz. nr 231 obr. 12-Podgórze, decyzja nr 

350/6740.1/2021. 

• Budowa magistrali sieci cieplnej 2XDN1000 na dz. nr 285/5 i części 

dz. nr 240 obr. 9 Podgórze przy ul. Pychowickiej w Krakowie oraz 

rozbiórka istniejącej magistrali cieplnej kanałowej 2XDN800, 

decyzja nr 363/6740.1/2021. 

• Budowa wewnętrznej instalacji gazowej w budynku mieszkalnym 

jednorodzinnym, przy ul. Rozdroże 14 w Krakowie, na dz. nr 176/1 

obr. 11 Podgórze, decyzja nr 129/6740.1/2021. 

• Budowa budynków mieszkalnych: 6A/6F, 6K/6L/6R z usługami w 

parterze budynku 6A/6F, wraz z instalacjami wewnętrznymi, 

infrastrukturą techniczną i komunikacyjną, garażami podziemnymi 

oraz zagospodarowaniem terenu, na części działki nr 274 i 276 obr. 

47 Podgórze (dawniej działki nr 235/31, 235/41 obr. 47 Podgórze), 

oraz na części działki nr 431/3 obr. 46 Podgórze, przy ul. Fredry w 

Krakowie, decyzja nr 434/6740.1/2021 

• Nadbudowa, rozbudowa i przebudowa budynku mieszkalnego 

wielorodzinnego z usługami w parterze z przeznaczeniem na cele 

mieszkalne i usługowe z garażem wraz z budową wewnętrznych 

instalacji: wod.-kan., c.o., elektrycznej, wentylacji mechanicznej 

oraz wyburzeniem istniejących budynków gospodarczych przy ul. 

Kalwaryjskiej 31 w Krakowie - na dz. nr 233 obr. 12 – Podgórze, 

decyzja nr 152/6740.2/2021. 

• Przebudowa sieci gazowej niskiego ciśnienia przy ul. Zamoyskiego 

w Krakowie, na dz. nr 539/4 obr. 12 Podgórze, decyzja nr 

13/6740.2/2021. 

• Przebudowa budynku handlowo-usługowego przy ul. Henryka 

Kamieńskiego 43, dz. nr 67/6, obr. 49 jedn. ewid. Podgórze, decyzja 
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nr 144/6740.2/2021. 

• Budowa obiektu biurowego składającego się z dwóch kontenerów 

wraz z zagospodarowaniem terenu i budowa instalacji 

wewnętrznych wewnątrz budynku tj. wody, kanalizacji, instalacji 

elektrycznej, instalacji klimatyzacji i ogrzewania oraz rozbudowa 

instalacji wewnętrznych w gruncie - wody, kanalizacji, instalacji 

elektrycznej oraz przebudowa instalacji kanalizacji deszczowej 

kolidującej z planowaną inwestycją na działce, przy ul. 

Kamieńskiego 33 w Krakowie; na działkach nr 129/55, 129/51, 

129/53, 129/15 obr. 49 jedn. ewid. Kraków-Podgórze, decyzja nr 

1780/6740.1/2020, 

• Budowa budynku mieszkalnego wielorodzinnego z usługami w 

parterze i garażem podziemnym wraz z rozbiórką istniejących na 

działce obiektów oraz budową instalacji wewnętrznych: wodnej, 

kanalizacji sanitarnej, gazowej, centralnego ogrzewania, wentylacji 

mechanicznej, elektrycznej, instalacji wewnętrznych w gruncie: 

wodnej, kanalizacji sanitarnej, kanalizacji deszczowej ze 

zbiornikiem retencyjnym, gazowej, elektrycznej, budowa windy 

samochodowej do garażu podziemnego wraz z dojazdem, zjazdu na 

działkę z drogi wewnętrznej, zjazdu na miejsce postojowe dla osoby 

z niepełnosprawnością z ul. Grzybki oraz dojść do budynku, działka 

nr 180, obr. 30 Podgórze, przy ul. Grzybki w Krakowie, decyzja nr 

1268/6740.1/2020. 

• Budowa budynku mieszkalnego jednorodzinnego wraz z 

wewnętrznymi instalacjami wod-kan, c-o, wentylacji mechanicznej i 

elektryczną, wewnętrzną linią zalicznikową elektryczną, zewnętrzną 

instalacją c-o wraz z pompą ciepła, zewnętrznym odcinkiem 

instalacji kanalizacji ogólnospławnej, szczelnym zbiornikiem 

retencyjnym na wody opadowe, murami oporowymi oraz 

utwardzonym dojściem i dojazdem na działce nr 195/1 obr. 48, 

Podgórze przy ulicy Fredry w Krakowie, decyzja nr 

475/6740.1/2020. 

• Budowa dwóch budynków mieszkalnych jednorodzinnych wolno 

stojących dwulokalowych z garażem podziemnym w jednym z 

budynków, wewnętrznych instalacji elektrycznej, gazowej, wod.-

kan., c.o., wentylacji mechanicznej, zewnętrznych instalacji 

elektrycznej, gazowej, wod.-kan., budowa dojazdu, dojścia i muru 

oporowego na działce nr 186, obr. 48, Podgórze, przy ul. Fredry w 

Krakowie, decyzja nr 1538/6740.1/2020. 

• Budowa budynku mieszkalnego jednorodzinnego, dwulokalowego, 

z naziemnymi miejscami postojowymi, drogą wewnętrzną i 

zagospodarowaniem terenu na dz. nr 1/9 i 2/3, obr. 48 Podgórze 

przy ul. Fredry w Krakowie, z instalacjami zewnętrznymi 

(kanalizacji sanitarnej, kanalizacji deszczowej, kanalizacji 

ogólnospławnej, elektryczną) wraz z rozbiórką istniejących 

elementów zagospodarowania terenu (nawierzchnie utwardzone, 

krawężniki, fragment nieczynnego przyłącza wodociągowego), 

decyzja nr 1835/6740.1/2020. 

• Budowa budynku usługowo-mieszkalnego, wielorodzinnego z 

garażem podziemnym wraz z instalacjami wewnętrznymi 

elektrycznymi, wod.-kan., centralnego ogrzewania, gazową, 
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wentylacji mechanicznej, kanalizacji deszczowej ze zbiornikiem 

retencyjnym oraz zewnętrznymi odcinkami instalacji kanalizacji 

deszczowej i sanitarnej na dz. Nr 310 przy ul. Kalwaryjskiej w 

Krakowie, obr. P-12, jedn. Ewidencyjna podgórze, decyzja nr 

1481/6740.1/2020. 

• Budowa budynku mieszkalnego wielorodzinnego z usługami, 

lokalem użytkowym inny niż mieszkalny, garażem podziemnym, 

instalacjami wewnętrznymi (wody, kanalizacji deszczowej i 

sanitarnej, wentylacji mechanicznej, centralnego ogrzewania wraz z 

wymiennikownią, chłodzenia, elektryczną w tym teletechniczną), 

naziemnymi miejscami postojowymi, zagospodarowaniem terenu, 

infrastrukturą komunikacyjną (drogi wewnętrzne) i infrastrukturą 

techniczną wraz z jej przekładami (oświetlenie terenu z przebudową 

kabla nn. Wewnętrzna instalacja kanalizacji sanitarnej i deszczowej 

na terenie) likwidacją instalacji wody, kanalizacji oraz 

energetycznej kolidujących z inwestycją na działkach nr 13/14, 

13/12, 12/10 obr. 30 Podgórze przy ul. Rydlówka w Krakowie, 

decyzja nr 1603/6740.1/2020. 

• Budowa budynku mieszkalnego jednorodzinnego z dwoma lokalami 

wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną i zagospodarowaniem 

terenu - budową instalacji elektrycznych, sanitarnych, c.o., i wod.- 

kan., wentylacji mechanicznej i klimatyzacji, miejsc parkingowych 

na działce nr 88, obr. 30, j. ew. Podgórze przy al. Gen. Jana 

Skrzyneckiego 11 w Krakowie, decyzja nr 193/6740.1/2020. 

• Budowa sieci elektroenergetycznej kablowej 110kv relacji ruczaj – 

dajwór wraz z zabudową traktu światłowodowego (polegającą na 

ułożeniu kabla światłowodowego telekomunikacyjnego) na odcinku 

od se ruczaj do słupa nr 2 wraz z rozbiórką istniejącej sieci 

napowietrznej 110kv, w rejonie ul. Kobierzyńskiej I ul. 

Pychowickiej w krakowie, na 

działkach nr 286, 285/6, 285/10, 285/11 obr. 9 podgórze oraz 

276/16, 23/44, 23/63, 23/64 obr. 31 Podgórze, decyzja nr 

171/6740.1/2020. 

• Budowa budynku mieszkalnego, wielorodzinnego z wbudowanymi 

usługami i garażem w parterze, z garażem podziemnym, 

instalacjami wewnętrznymi: elektryczną, wody, kanalizacji 

sanitarnej, kanalizacji deszczowej, centralnego ogrzewania, 

wentylacji mechanicznej i instalacjami wewnętrznymi na zewnątrz 

budynku: elektryczną, kanalizacji sanitarnej, kanalizacji deszczowej, 

zbiornikiem retencyjnym oraz wiatą śmietnika, murami oporowymi, 

parkingami zewnętrznymi, drogą wewnętrzną i chodnikami na 

części działek 280/1, 281/1 obr. 9 Podgórze w Krakowie oraz 

zjazdem z ul. Pychowickiej na części działki nr 280/1 obr. 9 

Podgórze w Krakowie, decyzja nr 993/6740.1/2020. 

• Budowa budynku mieszkalnego jednorodzinnego dwulokalowego z 

wewnętrznymi instalacjami w budynku: wodno-kanalizacyjną, 

gazową, centralnego ogrzewania, elektryczną, oraz instalacjami w 

gruncie: kanalizacji sanitarnej, kanalizacji deszczowej wraz z 

podziemnym zbiornikiem retencyjnym wód opadowych, gazową, 

elektryczną - dz. ewid. nr 156/2, 157/2 i częściowo 334, obr. 9 

Podgórze przy ul. Ceglarskiej w Krakowie, decyzja nr 
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1205/6740.1/2020. 

• Budowa budynku mieszkalnego wielorodzinnego B z wbudowanym 

garażem wielostanowiskowym i instalacjami wewnętrznymi (wody i 

kanalizacji, wentylacji mechanicznej, oddymiania, centralnego 

ogrzewania wraz z węzłem cieplnym, elektryczną w tym 

teletechniczną) oraz budowa budynku usługowego A (funkcja 

hotelarska) z instalacjami wewnętrznymi (wody i kanalizacji, 

wentylacji mechanicznej, centralnego ogrzewania wraz z węzłem 

cieplnym, elektryczną w tym teletechniczną) wraz z naziemnymi 

miejscami postojowymi, wewnętrznym układem drogowym i 

zagospodarowaniem terenu, infrastrukturą techniczną (oświetlenie 

terenu, kanalizacja teletechniczna, wewnętrzna instalacja kanalizacji 

sanitarnej, ogólnospławnej i deszczowej na terenie) i komunikacyjną 

na częściach działek nr: 9/65, 9/66, 9/64, 9/67, 9/68 obr. 47 

Podgórze przy ul. Przyjaźni Polsko-Węgierskiej / Puszkarskiej nr 

decyzji 1151/6740.1/2020 Inwestycja dzieli się na II etapy 

realizacyjne tj: 

o ETAP I - Budowa budynku mieszkalnego wielorodzinnego 

B z wbudowanym garażem wielostanowiskowym i 

instalacjami wewnętrznymi wraz z naziemnymi miejscami 

postojowymi, wewnętrznym układem drogowym i 

zagospodarowaniem terenu i infrastrukturą techniczną 

o ETAP II - budowa budynku usługowego A (funkcja 

hotelarska) z instalacjami wewnętrznymi 

• Zmiana decyzji dla zamierzenia inwestycyjnego pn.: 

„Kompleks biurowy, składający się z trzech budynków A, B, C z 

częścią usługowo – handlową, podziemnym garażem dla 

samochodów osobowych, budynkiem technicznym, stacją 

transformatorową, wewnętrznym układem drogowym i pieszym, 

miejscami postojowymi w poziomie terenu, instalacjami 

wewnętrznymi w postaci instalacji wentylacji mechanicznej, 

instalacji grzewczo-chłodzącej, instalacji wod.-kan., instalacji 

elektrycznej i niskoprądowej, instalacji wentylacji pożarowej, 

instalacjami zewnętrznymi na terenie działki inwestora: kanalizacji 

deszczowej i sanitarnej, instalacji oświetlenia dróg i placów, 

instalacji zasilania kontroli dostępu na działce nr 73/6 obr. 30 

Podgórze w budową dwóch zjazdów z ulicy Rydlówka i dojazdu 

przeciwpożarowego na działkach nr 290/2, 380/2, 381 obr. 30 

Podgórze w Krakowie, likwidacją instalacji wewnętrznych, 

likwidacją kabla nN, przebudową stacji transformatorowej, 

przebudową sieci gazowej na działkach nr 73/6, 290/2 obr. 30 

Podgórze” w zakresie: 

budowy ścian działowych dzielących lokal typu biuro otwarte na 

fragmencie parteru budynku w osiach A.X8- A.X11/A.Y8-A.Y11 na 

wydzielone pomieszczenia biurowe, socjalne i sanitarne wraz z 

budową instalacji wewnętrznych, tj. : elektrycznych, wodno-

kanalizacyjnej, wentylacji mechanicznej i klimatyzacji oraz 

instalacji 

niskoprądowej obsługujących te pomieszczenia - w budynku B, 

zlokalizowanym na działce nr 73/10 obr. 30 Podgórze (działka 

powstała z podziału działki nr 73/6 obr. 30 Podgórze), przy ul. 
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Wadowickiej 3B. 

Zakres zmian wprowadzonych do projektu obejmuje działkę nr 

73/10 obr. 30 Podgórze decyzja nr 143/6740.1/2020 

• Rozbiórka budynku usługowego wraz z inst. kanalizacji sanitarnej, 

wody, gazu w obrębie działki nr. 372/6, 372/7, 373/2, budowa 

budynku handlowo – usługowego z wewnętrznymi instalacjami: 

gazową, wod - kan, c.o., c.w.u., elektryczna, wentylacją 

mechaniczną i klimatyzacja na działkach nr 526/26, 373/3, 372/6, 

372/7, 373/52 oraz instalacjami prowadzonymi na zewnątrz: 

elektryczną oraz kanalizacja opadową i sanitarną na działkach nr 

526/26, 373/3, budowa dojść, schodów terenowych i dojazdów do 

budynku wraz z zielenią towarzysząca oraz elementami małej 

architektury (siedziska stojaki na rowery), na działkach nr 526/26, 

373/3, uzupełnienie chodnika w pasie drogowym wraz z zielenią 

towarzyszącą na działkach nr 582 obr. 12 Podgórze w Krakowie, 

przebudowa komina warsztatu na działce nr 367 obr. 12 Podgórze 

decyzja nr 8/6740.1/2020 

• Zmiana decyzji pozwolenia na budowę nr 647/6740.1/2019 wydanej 

dla zamierzenia budowlanego: „Budowa budynku mieszkalnego 

wielorodzinnego wraz z garażem wbudowanym z instalacjami 

wewnętrznymi: wod- kan, c.o., gaz, en. elektryczna, teletechniczna, 

wentylacją mechaniczną z rekuperacją, klimatyzacja, oraz 

instalacjami wewnętrznymi poza budynkiem: gazu do skrzynki 

gazowej, kanalizacji opadowej ze zbiornikiem retencyjnym, 

zbiornikiem na wody opadowe na działkach nr 459/6, 459/7 (po 

podziale nr 459/8, 459/9) obr. 12 Podgórze, zalicznikową linią 

energii elektrycznej na działkach nr 459/6, 459/7 (po podziale 

459/8,459/9), 546/7 obr. 12 Podgórze, oraz dojściem, dojazdem i 

miejscami postojowymi na działkach nr 459/6, 459/7 (po podziale 

459/8,459/9) obr. 12 Podgórze i rozbiórka istniejących przyłączy: 

en. elektrycznej i wody położonych na działce nr 459/7 (po podziale 

459/8, 459/9) obr. 12 Podgórze, oraz części instalacji wewnętrznej 

kanalizacji biegnącej po terenie położonej na działce nr 459/7 (po 

podziale 459/8,459/9) obr. 12 Podgórze, przy ul. Czyżówka 3b w 

Krakowie" decyzja nr 1068/6740.1/2020 

• Budowa przyłącza cieplnego dla budynku przy ul. Kalwaryjskiej 30, 

na dz. nr 533, 207/4 obr. 12 Podgórze nr decyzji 1014/6740.1/2020 

• przebudowa budynku i budowa trzonu windowego zewnętrznego na 

podwórku kamienicy mieszkalno- usługowej wraz z rozbudową 

wewnętrznej instalacji elektrycznej i przebudową wewnętrznej 

instalacji kanalizacji ogólnospławnej na działkach nr 175/1, 175/2, 

obr. 12, jedn. ewid. Podgórze przy ul. Krasickiego 8 decyzja nr 

735/6740.1/2020 

• Wykonanie robót rozbiórkowych, zgłoszonych w związku z 

katastrofalnym stanem technicznym elewacji frontowej budynku, 

zagrażającym życiu i zdrowiu (w trybie art. 31, ust. 5 ustawy Prawo 

budowlane) przy ul. Zamoyskiego 50 w Krakowie - na dz. nr 403 

obr. 12 – Podgórze decyzja nr 63/6741/2020 

• Przebudowa budynku handlowo- usługowego TESCO, polegająca 

na przebudowie: architektury, instalacji wewnętrznej elektrycznej 

oświetlenia awaryjnego i podstawowego, instalacji wewnętrznych 
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elektrycznych słaboprądowych, instalacji wewnętrznych 

sanitarnych: wod.-kan., hydrantowej i wentylacji, instalacji 

wewnętrznych tryskaczowych, położonego w Krakowie przy ul. 

Kapelanka 54 i 56, na dz. nr 23/64, 23/67, 23/71, 34/16, 34/14, 

34/12, 113/5, 23/3, 35/27, 36/11, obr. 31 Podgórze decyzja nr 

258/6740.2/2020 

• Przebudowa, rozbudowa i zmiana sposobu użytkowania budynku 

magazynowego na myjnie samochodową wraz z wewnętrzną 

instalacją gazu, instalacją elektryczną, wodną, kanalizacji sanitarnej 

i deszczowej, placem ze stanowiskiem do mycia, na działce nr 220/1 

obr. 9, j. ew. Podgórze przy ul. Kapelanka 30 decyzja nr 

 321/6740.2/2020 

• Wyburzenie istniejących 3-ch budynków gospodarczych, części 

budynku mieszkalnego wielorodzinnego frontowego oraz części 

budynku oficyny; w budynku frontowym - rozbudowa i zmiana 

sposobu użytkowania parteru na cele usługowe (sklep, biura), 

przebudowa; w budynku oficyny-przebudowa wraz ze zmianą 

sposobu użytkowania części piwnic i parteru na cele usługowe 

(sklep), nadbudowa o 1 kondygnację, przebudowa dachu, 

przebudowa wewn. instal. kanalizacji sanitarnej i deszczowej, 

wewn. instal. elektrycznej, budowa wewn. instalacji c.o. z 

wymiennikownią i wentylacji mechanicznej w budynku frontowym 

i oficynie, oraz budowa kanalizacji sanitarnej i opadowej w gruncie 

przy ul. Kalwaryjskiej 78 w Krakowie – na dz. nr 308 obr. 12-

Podgórze decyzja nr 36/6740.2/2020 

• Odbudowa ściany frontowej budynku kina ,,WRZOS" 

zlokalizowanego przy ul. Zamoyskiego 50 – na dz. nr 403, 539/4 

obr. 12 – Podgórze nr decyzji 391/6740.2/2020 

• Przebudowa budynku usługowo-biurowego w ramach części 

kondygnacji -2, -1, parteru oraz części kondygnacji +1 z funkcji 

biurowej na usługę medyczną - ambulatorium wraz z instalacjami 

wewnętrznymi: wod-kan., elektroenergetyczną, wentylacji 

mechanicznej, klimatyzacji i c.o. oraz budowa dźwigu osobowego i 

klatki schodowej na działkach nr 386, 387/1, 388/1, obr. 30 

Podgórze przy ul Ks. J.Tischnera 8 TISCHNERA OFFICE SP. Z O. 

O. nr decyzji 205/6740.2/2020 

• Budowa budynku mieszkalnego wielorodzinnego z garażem 

podziemnym, wewnętrznymi instalacjami: wodociągowymi, 

kanalizacji sanitarnej i opadowej, w tym odcinkami poza budynkiem 

i zbiornikami retencyjnymi, ogrzewczymi, wentylacji mechanicznej 

i elektrycznymi, w tym słaboprądowymi i oświetleniem terenu, 

wiatą śmietnikową, wewnętrznym układem drogowym, w tym 

naziemnymi miejscami postojowymi i ciągami pieszymi, a także 

przebudowę chodnika w ciągu ulicy Rydlówka oraz likwidację 

nieczynnych lub zbędnych odcinków wewnętrznych instalacji 

podziemnych, w tym: wodociągowych, kanalizacyjnych, cieplnych, 

gazowych, elektrycznych i teletechnicznych, na działkach nr 389, 

401, 402, 118/8, 121/20, 107/5, 290/2 obr. 30 Podgórze, przy ul. 

Rydlówka nr decyzji 933/6740.1/2019 

• Budowa budynku biurowo-usługowego z garażem podziemnym, 

instalacjami wewnętrznymi (elektryczną wraz z wewnętrzną stacją 
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transformatorową, słaboprądową, odgromową, grzewczą wraz z 

wymiennikownią c.o. z sieci miejskiej, kanalizacyjną, 

wodociągową, hydrantową wraz z wewnętrznym zbiornikiem wody 

przeciwpożarowej, wentylacji mechanicznej, klimatyzacji, 

oddymiania), instalacjami zewnętrznymi (kanalizacji deszczowej 

wraz z retencją i sanitarnej, kanalizacji teletechnicznej, 

oświetleniową, zasilania elektroenergetycznego), wolnostojącym 

agregatem prądotwórczym, naziemnymi miejscami postojowymi, 

drogami wewnętrznymi, zagospodarowaniem terenu i infrastrukturą 

techniczną- przebudowa kolidującej infrastruktury 

elektroenergetycznej i teletechnicznej, dz. nr 211/29, 318/7, obr. 30 

Podgórze przy ul. Wadowickiej Estima Sp z o.o. decyzja nr 

22/6740.1/2019 

• Budowa budynku usługowo-biurowego (budynek „A”) wraz z 

garażem podziemnym, wbudowaną stacją transformatorową, 

instalacjami wewnętrznymi: wody, kanalizacji deszczowej i 

sanitarnej, wentylacji mechanicznej, klimatyzacji i ogrzewania, 

elektroenergetyczną i niskoprądową (w tym teletechniczną), 

zagospodarowaniem terenu, w tym: infrastrukturą komunikacyjną 

(budową dojść, dojazdu, stojaków rowerowych) oraz infrastrukturą 

techniczną (instalacją kanalizacji deszczowej i sanitarnej, linią 

kablową eSN, instalacją oświetlenia i kanalizacji teletechnicznej na 

zewnątrz budynku) na działkach nr 484/4, 484/5, 486/4, 486/5, obr. 

12 Podgórze, a także rozbiórką linii kablowej eSA-n na działkach nr 

484/4, 484/5, obr. 12 Podgórze oraz rozbiórką dwóch konstrukcji 

reklamowych na działkach nr 484/4, 539/4, obr. 12 Podgórze w 

rejonie ulicy Czyżówka Biurowiec Zamknięta Sp. z o.o. decyzja nr 

1189/6740.1/2019 

• Demontaż fragmentu elektroenergetycznej sieci kablowej NN oraz 

budowa fragmentu elektroenergetycznej sieci kablowej NN i 

zabezpieczenie istniejących linii kablowych NN oraz SN- 15kV na 

działkach nr 372/7, 373/2, 539/4, 373/3, 526/26, 582, 526/22, 

526/13 obr. 12 Podgórze, w rejonie ulic Kamieńskiego, Czyżówka, 

Zamoyskiego nr decyzji 707/6740.1/2019 

• Rozbiórka stacji bazowej ORANGE S.A. 

"KKR_KRAKOW_WADOWICKA/28276" składającej się z 9 

anten sektorowych i anteny linii radiowych umieszczonych na 3 

masztach antenowych oraz szaf sprzętowych i zasilania na dz. nr. 

318/7 obr. 30 Podgórze; ul. Wadowicka 12 decyzja nr 

148/6741/2019 

• Rozbiórka budynku mieszkalnego jednorodzinnego 

zlokalizowanego przy ul. Ferdynanda Kurasia 3, na działce nr 79, 

obr. 46, jedn. ewid. Podgórze decyzja nr 169/6741/2019 

• Budowa budynku wielorodzinnego ul. Wadowicka Activ Investment 

Sp. z o.o. decyzja nr 36/6740.1/2019  

• Przebudowa lokali biurowych ul. Wadowicka Buma Inwestor 30 Sp 

z o.o. decyzja nr 35/6740.2/2019 

• Rozbudowa i przebudowa budynku handlowo-usługowego ul. 

Rydlówka Jeronimo Martins Polska S.A. decyzja nr 

619/6740.2/2019 
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• Remont i przebudowa lokalu usługowego ul. Kapelanka AMrest Sp. 

z o.o. decyzja nr 547/6740.2/2019 

• przebudowa budynku biurowo-handlowo-usług-magazynowego ul. 

Wadowicka Inwestycje Mix Biura Sp. z o.o. decyzja nr 

531/6740.2/2019 

• Budowa linii kablowej ul. Rzemieślnicza AAC Sp z o.o  decyzja nr 

1289/6740.1/2019 

• Wykonanie robót wewn. instalacja gazu dom jednorodzinny ul. 

Rydlówka decyzja nr 1336/6740.1/2019 

• Rozbudowa serwisu samochodowego ul. Wadowicka Auto Serwis 

Wadowicka Sp z o.o decyzja nr 905/6740.2/2019 

• Przebudowa piętra budynku wraz z wewnętrznymi instalacjami ul. 

Wadowicka RISE.PL KRK7 Sp. z o. o. decyzja nr 

1005/6740.2/2019 

• Przebudowa części pomieszczeń budynku wraz z wewnętrzną 

instalacją klimatyzacji i wentylacji ul. Rzemieślnicza IMPERIAL 

CAPITAL Sp. z o.o BUSINESS CENTER Sp. K. decyzja nr 

968/6740.2/2019 

• Przebudowa VI piętra budynku biurowo usługowego ul. Wadowicka 

RISE.PL KRK7 Sp. z o. o. decyzja nr 1070/6740.2/2019 

• Przebudowa IV piętra budynku biurowo usługowego ul. Wadowicka 

RISE.PL KRK7 Sp. z o. o. decyzja nr 1069/6740.2/2019 

• Rozbiórka kompleksu budynków ul. Rydlówka PARK 

RESIDENCE Sp. z o. o. decyzja nr 124/6741/2019 

• Przebudowa części 1 piętra polegająca na budowie ścian działowych 

wraz z budową instalacja wewnętrznych ul. Wadowicka BUMA 

INWESTOR 30 Sp. z o. o. decyzja nr 1009/6740.2/2019 

• Przebudowa piętra polegająca na budowie ścian działowych wraz z 

budową instalacji ul. Wadowicka BUMA INWESTOR 30 Sp. z o. o. 

decyzja nr 1036/6740.2/2019 

 

1  jeżeli działka nie posiada adresu, należy opisowo określić jej położenie. 
2  w szczególności imię i nazwisko albo nazwa (firma) właściciela lub użytkownika wieczystego oraz istniejące 

obciążenia na nieruchomości. 
3  

w przypadku braku planu zagospodarowania przestrzennego umieszcza się jedynie informację „Brak planu”. 

* - niepotrzebne skreślić
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INFORMACJE DOTYCZĄCE BUDYNKU 

Czy jest pozwolenie na 

budowę 

tak* nie* 

Czy pozwolenie na budowę 

jest ostateczne 

tak* nie* 

Czy pozwolenie na budowę 

jest zaskarżone 

tak* nie* 

Nr pozwolenia na budowę 

oraz  nazwa organu, który je 

wydał 

AU-01-5.6740.1.1991.2019.KBO – 1804/6740.1/2020 

AU-01-5.6740.1.2172.2020.KBO – 756/6740.1/2021 (zamienne) 

Prezydent Miasta Krakowa 

Planowany termin  rozpo- 

częcia i zakończenia prac 

budowlanych 

2021-01-04  - rozpoczęcie budowy 

2022-06-30 - zakończenia budowy 

 

Termin, do którego nastąpi 

przeniesienie prawa własności 

nieruchomości 

2022-11-30 

  

Opis przedsięwzięcia de-

weloperskiego 

liczba budynków 1 (składający się z dwóch części 

nadziemnych) 

rozmieszczenie ich na nierucho-

mości (należy podać minimalny 

odstęp pomiędzy budynkami) 

13,29 m 

Sposób pomiaru powierzchni 

lokalu mieszkalnego lub domu 

jednorodzinnego 

wg normy PN-ISO 9836: 1997 

Zamierzony sposób i pro- 

centowy udział źródeł 

finansowania przedsięwzięcia 

deweloperskiego 

100% wkład własny 

Środki ochrony nabywców bankowy rachunek powierniczy 

służący gromadzeniu środków 

nabywcy 

otwarty* zamknięty* 

gwarancja instytucji finansowej gwarantująca zwrot środków nabywcy 

lokalu, w razie nie przeniesienia odrębnej własności  

w terminie określonym w umowie* 

Główne zasady funkcjono-

wania wybranego rodzaju 

zabezpieczenia środków 

nabywcy 

Bank wypłaci środki z Rachunku pod warunkiem łącznego spełnienia 

następujących warunków wypłaty: 1) otrzymania przez Bank 

harmonogramu dotyczącego Przedsięwzięcia Deweloperskiego, w ramach 

którego z Powierzającym zostały zawarte Umowy deweloperskie, 2) 

otrzymania przez Bank prawomocnego pozwolenia na budowę zamiennego, 

3) stwierdzenia przez Bank zakończenia danego etapu realizacji 
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Przedsięwzięcia Deweloperskiego na podstawie: a) pisemnego raportu 

okresowego złożonego przez wyznaczoną przez Bank osobę posiadającą 

odpowiednie uprawnienia budowlane (Project Monitor), zawierającego 

jednoznaczne i bezwarunkowe (bez zastrzeżeń i uwag) potwierdzenie 

zakończenia danego etapu Przedsięwzięcia i dokonanie odpowiednich, 

związanych z tym wpisów kierownika budowy w dzienniku budowy a także 

rekomendację do wypłaty Powiernikowi odpowiadającej temu etapowi 

części powierzonych środków  – w przypadku wcześniejszych niż ostatni 

etapów Przedsięwzięcia Deweloperskiego, b) ostatecznego pozwolenia na 

użytkowanie wszystkich budynków objętych  Przedsięwzięciem 

Deweloperskim  - w przypadku ostatniego etapu Przedsięwzięcia 

Deweloperskiego. 

Nazwa instytucji zapewnia-

jącej bezpieczeństwo środ-

ków nabywcy 

mbank 

Harmonogram przedsięw-

zięcia deweloperskiego,  

w etapach 

1. zakup gruntu, roboty przygotowawcze, roboty ziemne - 20% 

2. roboty ziemne, zabezpieczenie wykopu,  fundamenty oraz 

konstrukcja żelbetowa podziemia do poziomu zaawansowania 

ogólnego budowy wynoszącego 30% -  10% 

3. roboty w zakresie stanu „zero”, roboty żelbetowe nadziemia oraz 

roboty instalacyjne do poziomu zaawansowania ogólnego budowy 

wynoszącego 40%- 10% 

4. roboty żelbetowe i murowe oraz roboty instalacyjne do poziomu 

zaawansowania ogólnego budowy wynoszącego 50%- 10% 

5. roboty stanu surowego otwartego, roboty wykończeniowe 

zewnętrzne i wewnętrzne oraz roboty instalacyjne do poziomu 

zaawansowania ogólnego budowy wynoszącego 60%- 10% 

6. roboty stanu surowego otwartego, roboty wykończeniowe 

zewnętrzne i wewnętrzne oraz roboty instalacyjne do poziomu 

zaawansowania ogólnego budowy wynoszącego 70% - 10% 

7. roboty murowe nadziemia, roboty w zakresie hydroizolacji, stolarki 

okiennej, elewacji i roboty wykończeniowe zewnętrzne i 

wewnętrzne oraz roboty instalacyjne do poziomu zaawansowania 

ogólnego budowy wynoszącego 80% - 10% 

8. izolacje i pokrycia, stolarka, elewacje, roboty wykończeniowe 

zewnętrzne i wewnętrzne oraz roboty w zakresie instalacji 

wewnętrznych (bez białego montażu i osprzętu) do poziomu 

zaawansowania ogólnego budowy wynoszącego 90% - 10% 

9. zakończenie wszystkich robót budowlano-montażowych, uzyskanie 

PnU - 10% 

Dopuszczenie waloryzacji 

ceny oraz określenie zasad 

Waloryzacja nie jest dopuszczalna.  

Wzrost ceny jest możliwy w razie wzrostu stawki podatku VAT, z 
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waloryzacji zastrzeżeniem prawa odstąpienia. 

 

WARUNKI ODSTĄPIENIA OD UMOWY DEWELOPERSKIEJ 

Należy opisać na jakich 

warunkach można odstąpić 

od umowy deweloperskiej 

1. Nabywca ma prawo w terminie 30 (trzydziestu) dni od dnia zawarcia 

Umowy odstąpić od Umowy w następujących przypadkach: 

1) jeżeli Umowa nie zawiera elementów, o których mowa w art. 22 

Ustawy Deweloperskiej,  

2) jeżeli informacje zawarte w Umowie nie są zgodne z informacjami 

zawartymi w Prospekcie Informacyjnym stanowiącym Załącznik 

numer 3 do Umowy lub w innych załącznikach, za wyjątkiem 

wskazanych w Umowie zmian,  

3) jeżeli Deweloper nie doręczył Nabywcy Prospektu Informacyjnego 

wraz z załącznikami,  

4) jeżeli informacje zawarte w Prospekcie Informacyjnym lub w 

załącznikach, na podstawie których zawarto Umowę, są niezgodne 

ze stanem faktycznym i prawnym w dniu podpisania Umowy,  

5) jeżeli Prospekt Informacyjny, na podstawie którego zawarto Umowę, 

nie zawiera informacji określonych we wzorze prospektu 

informacyjnego stanowiącego załącznik do Ustawy Deweloperskiej.  

2. Nabywca ma prawo odstąpić od Umowy w przypadku niezawarcia 

przez Dewelopera Umowy Przenoszącej, w terminie określonym w 

Umowie Deweloperskiej, przy czym przed skorzystaniem z prawa 

odstąpienia od niniejszej Umowy Nabywca zobowiązany jest 

wyznaczyć Deweloperowi 120 (sto dwudziesto) dniowy termin na 

zawarcie Umowy Przenoszącej, a w razie bezskutecznego upływu 

wyznaczonego terminu Nabywca będzie uprawniony do odstąpienia od 

Umowy.  

3. Deweloper ma prawo odstąpić od Umowy w przypadku niespełnienia 

przez Nabywcę zobowiązania do wpłat Ceny w terminie lub w 

wysokości określonej w Harmonogramie Płatności, mimo wezwania 

dokonanego przez Dewelopera na piśmie do uiszczenia zaległych kwot 

w terminie 30 (trzydziestu) dni od dnia doręczenia wezwania Nabywcy, 

chyba, że niespełnienie przez Nabywcę świadczenia jest spowodowane 

działaniem siły wyższej.  

4. Deweloper ma prawo odstąpić od Umowy w przypadku niestawienia się 

Nabywcy do odbioru Lokalu lub podpisania Umowy Przenoszącej, 

pomimo dwukrotnego doręczenia wezwania w formie pisemnej w 

odstępie co najmniej 60 (sześćdziesięciu) dni, chyba że niestawienie się 

Nabywcy jest spowodowane działaniem siły wyższej.  

5. Oświadczenie woli Nabywcy o odstąpieniu od Umowy jest skuteczne, 

jeśli zawiera zgodę na wykreślenie roszczenia o przeniesienie własności 

na podstawie Umowy Przenoszącej, z działu III Księgi Wieczystej i jest 
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złożone w formie pisemnej z podpisem notarialnie poświadczonym.  

6. Oświadczenie woli Dewelopera o odstąpieniu od Umowy wymaga 

formy pisemnej.  

7. W razie złożenia przez Dewelopera oświadczenia o odstąpieniu od 

Umowy Nabywca zobowiązany jest wyrazić zgodę na wykreślenie 

roszczenia o przeniesienie własności zgodnie z Umową Przenoszącą, z 

działu III Księgi Wieczystej, w formie pisemnej z podpisem notarialnie 

poświadczonym.  

8. W przypadku odstąpienia od Umowy przez Dewelopera z przyczyn, o 

których mowa w ust. 3 i 4, Nabywca jest zobowiązany  niezwłocznie 

wyrazić i doręczyć Deweloperowi zgodę na wykreślenie z działu III 

Księgi Wieczystej, ujawnionego na Jego rzecz roszczenia o zawarcie 

Umowy Przenoszącej, w formie pisemnej z podpisem notarialnie 

poświadczonym. Niniejszym Nabywca udziela Deweloperowi 

nieodwołalnego pełnomocnictwa do złożenia oświadczenia o wyrażeniu 

zgody na wykreślenie roszczenia ujawnionego na Jego rzecz, na 

wniosek zawarty w Umowie, w sytuacji odstąpienia od Umowy przez 

Dewelopera stosownie do ust. 3 lub 4. Pełnomocnictwo nie wygasa z 

chwilą śmierci mocodawcy. Pełnomocnictwo jest ważne do dnia 

zawarcia Umowy Przenoszącej.  

9. Deweloper zobowiązuje się, że nie skorzysta z powyższego 

pełnomocnictwa upoważniającego do wyrażenia zgody na wykreślenie 

roszczenia przed upływem 21 (dwudziestu jeden) dni od złożenia 

oświadczenia o odstąpieniu od niniejszej Umowy przez Dewelopera. 

10. Zmiana powierzchni Lokalu w stosunku do powierzchni projektowanej 

przekraczająca 2% (dwa procent) uprawnia Nabywcę do odstąpienia od 

Umowy w do Terminu Zawarcia Umowy Przenoszącej. Nabywca nie 

jest uprawniony do odstąpienia od niniejszej Umowy, jeśli zmiana 

powierzchni Lokalu w stosunku do powierzchni projektowanej jest 

skutkiem zmian, wprowadzanych na wniosek Nabywcy. 

11. W przypadku, gdy w wyniku zmiany powszechnie obowiązującego 

prawa wzrośnie stawka podatku VAT, i w związku z powyższym 

Deweloper oświadczy Nabywcy, że zwiększa się Cena, Nabywca może 

w terminie 14 (czternastu) dni od otrzymania oświadczenia Dewelopera 

o zwiększeniu Ceny, jednak nie później niż do Terminu Zawarcia 

Umowy Przenoszącej, od niniejszej Umowy odstąpić. W przypadku 

odstąpienia od Umowy przez Nabywcę z powodu zmiany stawki 

podatku VAT, Nabywcy nie przysługują wobec Dewelopera żadne 

roszczenia, z zastrzeżeniem prawa do zwrotu wpłat dokonanych przez 

Nabywcę na poczet Ceny. 

        W przypadku odstąpienia od Umowy przez którąkolwiek ze stron, w 

terminie 21 (dwudziestu jeden) dni od odstąpienia od Umowy Nabywcy 

zostaną zwrócone dokonane na poczet Ceny wpłaty. 

INNE INFORMACJE 
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Informacja o zgodzie banku finansującego przedsięwzięcie deweloperskie lub jego część, bądź 

finansującego  działalność dewelopera w przypadku zabezpieczenia kredytu na hipotece nieru- 

chomości, na której jest realizowane przedsięwzięcie deweloperskie lub jego część, bądź też fi- 

nansującego zakup tej nieruchomości lub  jej części w przypadku równoczesnego ustanowienia 

zabezpieczenia hipotecznego – na bezobciążeniowe wyodrębnienie lokalu mieszkalnego i prze- niesienie 

jego własności albo bezobciążeniowe przeniesienie na nabywcę własności nieruchomo- ści wraz z domem 

jednorodzinnym lub użytkowania wieczystego nieruchomości gruntowej i wła- sności domu 

jednorodzinnego stanowiącego odrębną nieruchomość lub przeniesienie ułamkowej części własności 

nieruchomości wraz z prawem do wyłącznego korzystania z części nieruchomo- ści służącej zaspokajaniu 

potrzeb mieszkaniowych: 

Informacja o możliwości zapoznania się w lokalu przedsiębiorstwa przez osobę zainteresowaną 

zawarciem umowy deweloperskiej z: 

1) aktualnym stanem księgi wieczystej prowadzonej dla nieruchomości; 

2) kopią aktualnego odpisu z Krajowego Rejestru Sądowego, jeśli podmiot podlega wpisowi  

do Krajowego Rejestru Sądowego lub aktualnym zaświadczeniem o wpisie do Centralnej Ewidencji i 

Informacji o Działalności Gospodarczej; 

3) kopią pozwolenia na budowę; 

4) sprawozdaniem finansowym dewelopera za ostatnie dwa lata, a w przypadku realizacji inwestycji 

przez spółkę celową – sprawozdaniem spółki dominującej; 

5) projektem architektoniczno-budowlanym: 



ZAM, Kraków, ul. Rydlówka 

 

v2 

 

CZĘŚĆ INDYWIDUALNA  

Cena m2 powierzchni lokalu 

mieszkalnego lub domu jedno- 

rodzinnego 

………. zł/m² brutto. 

(wartość łączną 1 lokalu wynikająca z umowy deweloperskiej 

podzielona przez pow. lokalu – w cenie są prawa i pomieszczenia 

przynależne sprzedawane z danym lokalem). 

Określenie położenia oraz 

istotnych cech domu jednoro- 

dzinnego będącego przedmio- 

tem umowy deweloperskiej lub 

budynku w którym ma znajdować 

się lokal mieszkal- ny będący 

przedmiotem umo- wy 

deweloperskiej 

liczba kondygnacji 6  

technologia wykonania zgodnie ze standardem 

standard prac wykończenio- 

wych w części wspólnej bu- 

dynku i terenie wokół niego, 

stanowiącym część wspólną 

nieruchomości 

zgodnie ze standardem 

liczba lokali w budynkach 115 

liczba miejsc garażowych i 

postojowych 

134 – m. postojowe w garażu 

podziemnym 

4 – m. postojowe naziemne 

 

dostępne media w budynku - C.O. 

- kanalizacja sanitarna 

- kanalizacja deszczowa 

- energia elektryczna 

- instalacje teletechniczne:  

domofon, TV, internet 

dostęp do drogi publicznej jest / brak 

Określenie usytuowania lokalu 

mieszkalnego w budynku, jeżeli 

przedsięwzięcie deweloperskie 

dotyczy lokali mieszkalnych 

Lokal mieszkalny typ ……..  nr roboczy ……,  

usytuowany w budynku ……. na …………piętrze (…….. kondygnacji). 

 

Określenie powierzchni i ukła- du 

pomieszczeń oraz zakresu i 

standardu prac wykończenio- 

wych, do których wykonania 

zobowiązuje się deweloper 

Lokal mieszkalny typ …… o powierzchni …… m2, składający się z 

….pokoi, kuchni, łazienki, WC oraz holu  

Wykończony zgodnie ze standardem załączonym do prospektu 

Podpis dewelopera albo osoby uprawnionej do jego 

reprezentacji oraz pieczęć firmowa 

 

…...…………………………………. 

Załączniki: 

a) Opis standardu wykończenia lokalu, 

b) Rzut kondygnacji z zaznaczeniem lokalu mieszkalnego, 

c) Wzór Umowy deweloperskiej.  

 


