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 Stan na dzień sporządzenia prospektu informacyjnego 

 

10.05.2021 r. 

PROSPEKT INFORMACYJNY 

CZĘŚĆ OGÓLNA 

I. DANE IDENTYFIKACYJNE I KONTAKTOWE DOTYCZĄCE DEWELOPERA 

DANE DEWELOPERA 

Deweloper 

      

 

„DES Henryk Dowgier Anna Dowgier” spółka jawna z siedzibą w 

Krakowie, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru 

Sądowego przez Sąd Rejonowy dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie 

Wydział XI Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 

0000163457 

 

Adres ul.  Kronikarza Galla nr 5/1, kod pocztowy 30-053 Kraków 

biuro sprzedaży: pawilon przy  ul. Sosnowiecka 30, 31-345 Kraków 

 

Nr NIP i REGON (NIP) (REGON) 
 
 
 
 

677-000-49-59 350025747 

Nr telefonu 
12 637 92 92 

Biuro sprzedaży :  12 307 14 74 

Adres poczty elektronicznej 
Biuro@des.krakow.pl 

Biuro sprzedaży:    kontakt@kw51.pl 

Nr faksu 
nie dotyczy 

Adres strony internetowej 

deweloper12a 

www.kw51.pl 

II. DOŚWIADCZENIE DEWELOPERA 

HISTORIA I UDOKUMENTOWANE DOŚWIADCZENIE DEWELOPERA: 

Firma od 30 lat specjalizuje się w realizacji kontraktów budowlanych i budowlano – konserwatorskich w 

województwie Małopolskim i Śląskim  oraz  budową mieszkań na sprzedaż. 
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PRZYKŁAD UKOŃCZONEGO PRZEDSIĘWZIĘCIA DEWELOPERSKIEGO (należy wskazać (o ile 

istnieją) trzy ukończone przedsięwzięcia deweloperskie, w tym ostatnie)  

Adres ul. Na Polach 3, Kraków 

Data rozpoczęcia 29.04.2006 r. 

Data wydania ostatecznego 
pozwolenia na użytkowanie 

11.06.2007 r. 

PRZYKŁAD INNEGO UKOŃCZONEGO PRZEDSIĘWZIĘCIA DEWELOPERSKIEGO 

  

Adres 
ul. Sosnowiecka 30, 30A, 30B, 30C, 30D, 32D, 30E, 32E,  

30F, 32F, 30G, 32G, Kraków 

Data rozpoczęcia 29.05.2015 r. 

Data wydania ostatecznego 
pozwolenia na użytkowanie 

21.12.2018 r. 

OSTATNIE UKOŃCZONE PRZEDSIĘWZIĘCIE DEWELOPERSKIE 

Adres Kraków , ul. Stawowa 187, 187A, 187B, 187C, 187D, 187E, 187F, 187G 

Data rozpoczęcia grudzień 2016 r. 

Data wydania ostatecznego 
pozwolenia na użytkowanie 

15.04.2019 r. 

 

 

 

Czy przeciwko deweloperowi 
prowadzono (lub prowadzi się) 

postępowania egzekucyjne na 
kwotę powyżej 100 000 zł 

Przeciwko Spółce nie były i nie są obecnie prowadzone żadne 

postępowania egzekucyjne. 
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III. INFORMACJE DOTYCZĄCE NIERUCHOMOŚCI I PRZEDSIĘWZIĘCIA DEWELOPERSKIEGO 

INFORMACJE DOTYCZĄCE GRUNTU 

Adres i nr działki ewidencyjnej
 1
 

Działka nr  15, 16, 17/2 obr. 4 Krowodrza 

Kraków, ul. Kazimierza Wielkiego 51 

 

Nr księgi wieczystej 
Działka nr 15, 16, 17/2 - KR1P/00173403/3 

Istniejące obciążenia hipoteczne 

nieruchomości lub wnioski o wpis 

w dziale czwartym księgi wieczystej 

Brak 

 

W przypadku braku księgi wieczystej 

informacja o powierzchni działki i 
stanie prawnym nieruchomości

 
 Nie dotyczy 

Plan zagospodarowania przestrzennego 

dla sąsiadujących działek
 2
 

przeznaczenie w planie 
Brak planu  

dopuszczalna wysokość 
zabudowy  

dopuszczalny procent zabudowy 
działki  

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 

Deweloper posiada informacje o wydanych decyzjach dot. warunków 

zabudowy i zagospodarowania terenu na rzecz: 

Dla działki 13/1 i 14 obr. 4 Krowodrza wydane  WZIZT : Budowa 

budynku mieszkalnego wielorodzinnego z usługami , garażem 

podziemnym , infrastrukturą techniczną , obsługą komunikacyjną i 

wjazdem. 

 

W odległości  do 1 km od przedmiotowej inwestycji nie ma i nie planuje 

się oczyszczalni ścieków, spalarni śmieci, wysypiska, cmentarza 

INFORMACJE DOTYCZĄCE BUDYNKU 

Czy jest pozwolenie na budowę 
tak*   

Czy pozwolenie na budowę jest 

ostateczne tak*  

Czy pozwolenie na budowę jest 

zaskarżone  nie* 

                                                           
1 Jeżeli działka nie posiada adresu, należy opisowo określić jej położenie. 
2 W przypadku braku planu zagospodarowania przestrzennego umieszcza się jedynie informację „Brak planu”. 

* Niepotrzebne skreślić (kliknąć dwukrotnie na tekst). 
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Nr pozwolenia na budowę oraz 

nazwa organu, który je wydał 

Ostateczna decyzja Prezydenta Miasta Krakowa nr 1089/6740.1/2019 znak: 

AU-01-1.6740.1.294.2019.MKU z dnia 17.06.2019  roku zatwierdzająca 

projekt budowlany i udzielająca pozwolenia na budowę dla zamierzenia 

inwestycyjnego  pn: 

”Budowa budynku wielorodzinnego o dwóch segmentach, mieszkalno-

usługowych z garażem podziemnym wraz z instalacjami wewnętrznymi: 

wody, kanalizacji, grzewczymi, wentylacji i elektrycznymi, z instalacjami 

wewnętrznymi poza budynkiem: kanalizacji deszczowej oraz ze szczelnym 

zbiornikiem retencyjnym na działkach nr 15, 16, 17/2 obr. 4 Krowodrza przy 

ul. Kazimierza Wielkiego w Krakowie”. 

 

Przedsięwzięcie deweloperskie obejmuje budowę dwóch segmentów 

mieszkalno usługowych z garażem podziemnym 

Planowany termin rozpoczęcia 

i zakończenia prac budowlanych 

18.12.2019 r. – rozpoczęcie budowy 

31.12.2021 r. – zakończenie budowy 

Termin, do którego nastąpi 

przeniesienie prawa własności 

nieruchomości 

Przeniesienie własności Lokalu Mieszkalnego na rzecz Nabywcy nastąpi w 

terminie nie później niż do dnia 30.06.2022 roku pod warunkiem 

uregulowania przez Nabywcę zobowiązań wynikających z umowy 

deweloperskiej w postaci całej ceny nabycia 

Opis zadania inwestycyjnego 

będącego pierwszym etapem 

przedsięwzięcia deweloperskiego 

Liczba budynków 1 

Rozmieszczenie ich na 
nieruchomości (należy podać 
minimalny odstęp pomiędzy 
budynkami) 

- 

 

Sposób pomiaru powierzchni lokalu 

mieszkalnego lub domu jedno-

rodzinnego 

Pomiar Powierzchni Użytkowej Mieszkania w stanie deweloperskim zostanie 

dokonany na podstawie inwentaryzacji powykonawczej Lokalu 

Mieszkalnego, w sposób zgodny z obowiązującymi przepisami prawa, przy 

zastosowaniu normy PN – ISO 9836 z 1997 roku. Deweloper precyzuje, że 

Całkowita Powierzchnia Lokalu obejmuje powierzchnię Lokalu 

Mieszkalnego, o której mowa w zdaniu poprzednim oraz powierzchnię 

zajmowaną przez ścianki działowe wewnątrz Lokalu Mieszkalnego. 

Zamierzony sposób i procentowy 

udział źródeł finansowania przed-

sięwzięcia deweloperskiego 

środki własne i inne - 80% 

wpłaty z umów deweloperskich - 20% 

 

 

Środki ochrony nabywców Bankowy rachunek powierniczy 
służący gromadzeniu środków 
nabywcy 

otwarty  

  

  

Główne zasady funkcjonowania 

wybranego rodzaju zabezpieczenia 

środków nabywcy 

 

 

 

Deweloper oświadcza, że zgodnie z art.4 Ustawy zapewnia Nabywcy środek 

ochrony w postaci Rachunku prowadzonego dla Dewelopera przez Bank na 

podstawie zawartej dnia 6 listopada 2020  roku pomiędzy Bankiem a 

Deweloperem 

Umowy o prowadzenie otwartego  mieszkaniowego rachunku powierniczego 

oraz podaje Nabywcy następujące informacje dotyczące Rachunku, a 

mianowicie: 

a) numer otwartego mieszkaniowego rachunku powierniczego: 

……………………………………………………… 
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b) zasady dysponowania środkami pieniężnymi zgromadzonymi na 

Rachunku: 

 

 

1. Dla przedsięwzięcia deweloperskiego deweloper zawiera umowę o 

prowadzenie otwartego mieszkaniowego rachunku powierniczego, 

zwanego dalej "mieszkaniowym rachunkiem powierniczym". 

2. Bank prowadzący mieszkaniowy rachunek powierniczy ewidencjonuje 

wpłaty i wypłaty odrębnie dla każdego nabywcy. 

3. Bank prowadzący mieszkaniowy rachunek powierniczy na żądanie 

nabywcy informuje nabywcę o dokonanych wpłatach i wypłatach. 

4. Prawo wypowiedzenia umowy o prowadzenie otwartego mieszkaniowego 

rachunku powierniczego przysługuje wyłącznie bankowi i tylko z 

ważnych powodów. 

5. W przypadku wypowiedzenia umowy mieszkaniowego rachunku 

powierniczego deweloper niezwłocznie zakłada nowy rachunek 

powierniczy w innym banku, nie później niż w ciągu 60 dni od dnia 

wypowiedzenia tej umowy. 

6. Środki zgromadzone na likwidowanym mieszkaniowym rachunku 

powierniczym są przekazywane przez bank, w którym dotychczas 

prowadzono taki rachunek, na rachunek powierniczy otwarty przez 

dewelopera w innym banku. 

7. W przypadku niezłożenia przez dewelopera dyspozycji przelewu 

środków, o których mowa w poprzednim punkcie na mieszkaniowy 

rachunek powierniczy w innym banku, w terminie 60 dni od dnia 

wypowiedzenia tej umowy, bank zwraca środki znajdujące się na 

rachunku nabywcom. 

8.  W czasie obowiązywania umowy o prowadzenie otwartego 

mieszkaniowego rachunku powierniczego oraz w okresie, o którym 

mowa w poprzednim punkcie, umowa o prowadzenie mieszkaniowego 

rachunku powierniczego nie może ulec zmianie bez zgody nabywcy, z 

wyjątkiem oprocentowania środków pieniężnych gromadzonych na 

rachunku, z tym że sposób ustalania wysokości oprocentowania 

określony jest w tej umowie. 

9. Deweloper ma prawo dysponować środkami wypłacanymi z otwartego 

mieszkaniowego rachunku powierniczego, wyłącznie w celu realizacji 

przedsięwzięcia deweloperskiego, dla którego prowadzony jest ten 

rachunek. Do kontroli wykonania obowiązków stosuje się przepis art. 12 

ustawy o ochronie praw nabywcy lokalu mieszkalnego lub domu 

jednorodzinnego. 

10. Koszty, opłaty i prowizje za prowadzenie mieszkaniowego rachunku 

powierniczego obciążają dewelopera. 

11. Bank wypłaca deweloperowi środki zgromadzone na otwartym 

mieszkaniowym rachunku powierniczym po stwierdzeniu zakończenia 

danego etapu realizacji przedsięwzięcia deweloperskiego. 

12. Bank dokonuje kontroli zakończenia każdego z etapów przedsięwzięcia 
deweloperskiego określonego w harmonogramie przedsięwzięcia 

deweloperskiego, przed dokonaniem wypłaty z otwartego 

mieszkaniowego rachunku powierniczego na rzecz dewelopera, na 

podstawie wpisu kierownika budowy w dzienniku budowy, 

potwierdzonego przez wyznaczoną przez bank osobę posiadającą 

odpowiednie uprawnienia budowlane. 

 

Nazwa instytucji zapewniającej 

bezpieczeństwo środków nabywcy 

Bank Millennium S.A. z siedzibą w Warszawie, ul. Stanisława Żaryna 2A, 

02-593 Warszawa, wpisany pod nr KRS 0000010186 do Rejestru 

Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, prowadzonego przez Sąd 

Rejonowy dla m.st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego 
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Rejestru Sądowego, o numerze identyfikacji podatkowej (NIP) - 526-021-29-

31 i kapitale zakładowym całkowicie wpłaconym w wysokości 

1.213.116.777,00 złotych 

Harmonogram przedsięwzięcia 

deweloperskiego, w etapach 

 

Etap 1 (18.12.2019r. do 15.01.2021r.) 

 zakup gruntu, prace projektowe, uzyskanie pozwolenia na budowę, 

organizacja placu budowy , 

 Rozbiórka istniejących budynków 

 stan zerowy:  roboty ziemne,  płyta fundamentowa, żelbetowe ściany, 

słupy, strop, schody, izolacje ścian fundamentowych 

 wjazd (bez warst wykończeniowych 

 

Udział kosztów etapu w ogólnych kosztach  - 28% 

 

Etap 2 (01.01.2021 r.  do 15.03.2021 r.) 

 stan surowy otwarty : parte r ,  I p. ściany konstrukcyjne żelbetowe I 

murowane, słupy, schody,  stropy nad parterem ,  I p.  

Udział kosztów etapu w ogólnych kosztach  - 10% 

 

 Etap 3 (od 01.03.2021 r. do 15.05.2021 r.) 

 stan surowy otwarty: IIp., IIIp. ściany konstrukcyjne żelbetowe i 

murowane, słupy, schody, stropy nad IIp. i IIIp. 

Udział kosztów etapu w ogólnych kosztach - 10%;  

 

Etap 4 (od 01.05.2021 r. do 30.06.2021 r.) 

 stan surowy otwarty: IVp., Vp. ściany konstrukcyjne 

żelbetowe i murowane, słupy, schody, stropy nad IVp. i Vp. 

 Ściany działowe parteru, I i IIp. 

 

Udział kosztów etapu w ogólnych kosztach -10% 

 

 

 Etap 5 (od 15.06.2021 r. do 15.09.2021 r.) 

 poddasze – ściany i słupy żelbetowe, stropy nadszybia, ściany 

murowane 

 dach-konstrukcja, ocieplenie dachu,  kominy ,konstrukcja elementów 

ponad dachem; 

 ściany działowe, IIIp, IVp, Vp. I poddasza 

 dach – izolacje i pokrycie,   obróbki , wykończenie attyk elementów 

ponad dachem 

 stolarka zewnętrzna  - okna i drzwi  balkonowe , bez   uzbrojenia 

(nawietrzaki , klamki)  

 

Udział kosztów etapu w ogólnych kosztach - 10% 

 

Etap 6 (od 01.06.2021 r. do 30.09.2021 r.) 

 Instalacje podtynkowe i  podposadzkowe elektryczne i RTV oraz 
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internetowa  ,wod.  – kan. , c.o, cwu; 

  tynki  wewnętrzne , wylewki  w całym budynku (bez  wykończenia 

szachów  , tynków na  zamurówkach , reperacji) 

 Parapety wewnętrzne 

 Piony instalacyjne wewnętrzne i rozprowadzenie w garażu 

(wodociągowa, kanalizacyjna, c.o., cwu,  elektryczna, internetowa 

  i RTV, kanały wentylacji mechanicznej ) bez montażu osprzętu; 

 

Udział kosztów etapu w ogólnych kosztach - 10%; 

 

Etap 7 (od 1.06.2021 r. do 31.10.2021 r.) 

 

 Elewacja i balkony; 

 przyłącza zewnętrzne do budynku (wod-kan , co,); 

  roboty zewnętrzne   -  ukształtowanie terenu, podbudowa pod drogi i  

parkingi;  

 tynki  wew. i wylewki – wykończenie szachów , zamurówek 

,reperacje; 

 drzwi do lokali mieszkalnych, bez uzbrojenia  (wizjery, szyldy,  

zamki, klamki, progi). 

 ocieplenie garażu ( od spodu stropu); 

 instalacja odgromowa. 

 

Udział kosztów etapu w ogólnych kosztach - 7%. 

 

Etap 8  (od 1.07.2021 r. do 31.12.2021 r.) 

 

 windy; 

 okna i drzwi balkonowe – uzbrojenie  (nawietrzaki , klamki); 

 drzwi do lokali mieszkalnych   uzbrojenie  (wizjery, szyldy,  zamki, 

klamki, progi); 

 drzwi  do klatek schodowych  i pomieszczeń technicznych; 

 podłogi i posadzki ceramiczne w częściach wspólnych; 

 balustrady; 

 roboty malarskie; 

  montaż osprzętu (grzejniki co, wodomierze , ciepłomierze , gniazda i 

wyłączniki , tablice mieszkaniowe, szafy elektryczne, uzbrojenie 

wentylacji); 

 próby instalacji;  

 brama garażowa; 

 roboty zewnętrzne   -  krawężniki i nawierzchnia dróg oraz 

parkingów, chodniki; 

 uzyskanie decyzji o dopuszczeniu budynku do użytkowania. 
 

Udział kosztów etapu w ogólnych kosztach - 15%. 

 

Dopuszczenie waloryzacji ceny 

oraz określenie zasad waloryzacji Deweloper upoważniony jest do zmiany ustalonej w umowie deweloperskiej 

ceny sprzedaży 1 m
2
, tylko w przypadku zmiany stawki podatku VAT, jeżeli 

zmiana taka nastąpi po podpisaniu umowy deweloperskiej. 

Jeżeli zmiana ta spowoduje podwyższenie ceny, Nabywca będzie mógł 

odstąpić od umowy deweloperskiej bez obowiązku zapłaty kary umownej lub 

ponoszenia jakichkolwiek innych obciążeń traktowanych jako forma 

odszkodowania dla Dewelopera. 
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WARUNKI ODSTĄPIENIA OD UMOWY DEWELOPERSKIEJ 

Należy opisać, na jakich warunkach 

można odstąpić od umowy 

deweloperskiej 

 

 

 

 

 

I.  
1. Deweloper ma prawo odstąpić od umowy deweloperskiej w przypadku 

niespełnienia przez nabywcę świadczenia pieniężnego w terminie lub 

wysokości określonej w umowie deweloperskiej, mimo wezwania nabywcy w 

formie pisemnej do uiszczenia zaległych kwot w terminie 30 (trzydziestu) dni 

od dnia doręczenia wezwania, chyba że niespełnienie przez nabywcę 

świadczenia pieniężnego jest spowodowane działaniem siły wyższej.  

2. Deweloper ma prawo odstąpić od umowy deweloperskiej w przypadku 

niestawienia się Nabywcy do odbioru Lokalu Mieszkalnego lub podpisania 

aktu notarialnego przenoszącego na Nabywcę prawo własności Lokalu 

Mieszkalnego, będącego przedmiotem niniejszej umowy, pomimo 

dwukrotnego doręczenia wezwania w formie pisemnej w odstępie co najmniej 

60 (sześćdziesięciu) dni, chyba że niestawienie się Nabywcy jest 

spowodowane działaniem siły wyższej.  

3. W przypadku odstąpienia od umowy deweloperskiej przez dewelopera 

Nabywca zobowiązuje się wyrazić zgodę w formie prawem przewidzianej na 

wykreślenie roszczenia o przeniesienie własności nieruchomości.  

4. W przypadku odstąpienia przez Dewelopera od umowy deweloperskiej 

Nabywca wyraża zgodę na wykreślenie Roszczenia (cofniecie wniosku o wpis 

Roszczenia). Podstawą wykreślenia Roszczenia (cofnięcia wniosku o wpis 

Roszczenia) jest oświadczenie Dewelopera złożone w formie pisemnej z 

podpisem notarialnie poświadczonym, potwierdzające, iż Deweloper odstąpił 

od Umowy.  

II. 

1. Nabywca ma prawo odstąpić od umowy deweloperskiej: 

1) jeżeli umowa deweloperska nie zawiera elementów, o których mowa w art. 

22 Ustawy, 

2) jeżeli informacje zawarte w umowie deweloperskiej nie są zgodne z 

informacjami zawartymi w prospekcie informacyjnym lub w załącznikach, za 

wyjątkiem zmian, o których mowa w art. 22 ust. 2 Ustawy, 

3) jeżeli deweloper nie doręczył zgodnie z art. 18 i art. 19 Ustawy prospektu 

informacyjnego wraz z Załącznikami; 

4) jeżeli 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; 

5) jeżeli prospekt informacyjny, na podstawie którego zawarto umowę 

deweloperską, nie zawiera informacji określonych we wzorze prospektu 

informacyjnego stanowiącego załącznik do ustawy; 

6) w przypadku nie przeniesienia na nabywcę prawa, o którym mowa w art. 1 

Ustawy, w terminie określonym w umowie deweloperskiej. 

7) W przypadku, gdy wystąpi różnica pomiędzy rzeczywistą powierzchnią 

użytkową przedmiotów umowy a powierzchnią projektowaną Spółka 

powiadomi o powyższym Nabywcę, a gdy różnica ta będzie większa niż 2%, 

wówczas, zaś Nabywcy będzie przysługiwało prawo odstąpienia od niniejszej 

umowy w terminie 14 (czternastu) dni od otrzymania zawiadomienia, z 

prawem zwrotu dokonanych wpłat w nominalnej wysokości, 

8) w przypadku zmiany stawki podatku VAT, wskutek zmiany przepisów, na 

skutek której podwyższeniu ulegną ceny brutto ustalone w Umowie 

Deweloperskiej,  Stronie Nabywającej przysługuje umowne prawo 

odstąpienia od niniejszej umowy w terminie 30 dni od dnia zawiadomienia jej 

przez  Dewelopera o zmianie stawki podatku VAT. 

2. W przypadkach, o których mowa w ust. 1 pkt 1 - 5 Nabywca ma prawo 

odstąpienia od umowy deweloperskiej w terminie 30 (trzydziestu) dni od dnia 

jej zawarcia. 

3. W przypadku, o którym mowa w ust. 1 pkt 6, przed skorzystaniem z prawa 
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do odstąpienia od umowy deweloperskiej Nabywca wyznacza Deweloperowi 

120 (stu dwudziesto) dniowy termin na przeniesienie prawa, o którym mowa 

w art. 1 Ustawy, a w razie bezskutecznego upływu wyznaczonego terminu 

będzie uprawniony do odstąpienia od tej umowy. Nabywca zachowuje 

roszczenie z tytułu kary umownej za okres opóźnienia. 

4. W przypadku odstąpienia przez Nabywcę od umowy deweloperskiej 

Nabywca wyraża zgodę na wykreślenie Roszczenia (cofnięcie wniosku o wpis 

Roszczenia). Oświadczenie woli Nabywcy o odstąpieniu od umowy 

deweloperskiej będzie skuteczne, jeżeli będzie zawierać zgodę na wykreślenie 

roszczenia o przeniesienie własności nieruchomości (złożone w formie 

pisemnej z podpisami notarialnie poświadczonymi). 

5. W przypadku skutecznego odstąpienia umowa uważana jest za niezawartą, 

a Nabywca nie ponosi żadnych kosztów związanych z odstąpieniem od 

umowy. 

III. 

1. W przypadku skorzystania z prawa odstąpienia od Umowy Deweloperskiej 

przez Nabywcę, Deweloper zwróci Nabywcy wpłaconą w wykonaniu umowy 

deweloperskiej kwotę w jej nominalnej wysokości w terminie 30 (trzydziestu) 

dni liczonych od dnia otrzymania przez Spółkę oświadczenia Nabywcy o 

odstąpieniu od umowy oraz oświadczenia w formie pisemnej z podpisem 

notarialnie poświadczonym zawierającym zgodę na wykreślenie roszczenia o 

zawarcie Umowy Przenoszącej Własność z działów III ksiąg wieczystych, do 

których zostanie ono wpisane. Kwota, która zostanie zwrócona Nabywcy, 

zostanie dodatkowo powiększona o naliczone odsetki od dnia zapłaty do dnia 

odstąpienia od umowy, za wyjątkiem przypadku o którym mowa w § 17 ust. 5 

Umowy Deweloperskiej, kiedy to zwrot nastąpi w kwocie nominalnej. 

2. W przypadku odstąpienia od Umowy przez Dewelopera, Deweloper zwróci 

Stronie Nabywającej wszystkie wpłacone przezeń kwoty tytułem zaliczki na 

poczet cen w wysokości nominalnej. Zwrot wymienionych kwot nastąpi w 

terminie 30 (trzydziestu) dni od dnia odstąpienia od umowy. 

3. W przypadku nie podpisania przez Nabywcę Umowy Przenoszącej 

Własność w terminie i po zrealizowaniu wymogów określonych w § 16 

umowy oraz w przypadku odstąpienia od umowy przez Dewelopera, a także 

w przypadku nie stawienia się przez Nabywcę, dwukrotnie, w wyznaczonych 

zgodnie z niniejszą umową terminach do odbioru Lokalu oraz odstąpienia 

przez Dewelopera od umowy deweloperskiej Nabywca zobowiązany będzie 

zapłacić na rzecz Dewelopera karę umowną z tytułu odstąpienia, w wysokości 

opisanej w umowie, nie większą jednak niż 5% ceny sprzedaży. 

INNE INFORMACJE 

Informacja o zgodzie banku finansującego przedsięwzięcie deweloperskie lub jego cześć albo finansującego 

działalność dewelopera w przypadku zabezpieczenia kredytu na hipotece nieruchomości, na której jest realizowane 

przedsięwzięcie deweloperskie lub jego cześć, albo też finansującego zakup tej nieruchomości lub jej części w 

przypadku równoczesnego ustanowienia zabezpieczenia hipotecznego   na bezobciążeniowe wyodrębnienie lokalu 

mieszkalnego i przeniesienie jego własności albo bezobciążeniowe przeniesienie na nabywcę  własności nieruchomości 

wraz z domem jednorodzinnym lub użytkowania wieczystego nieruchomości gruntowej i własności domu 

jednorodzinnego stanowiącego odrębną nieruchomość lub przeniesienie ułamkowej części własności nieruchomości 

wraz z prawem do wyłącznego korzystania z części nieruchomości służącej zaspokajaniu potrzeb mieszkaniowych albo 

informacja o braku zgody banku finansującego przedsięwzięcie deweloperskie lub jego cześć, albo finansującego 

działalność dewelopera w przypadku zabezpieczenia kredytu na hipotece nieruchomości, na której jest realizowane 

przedsięwzięcie deweloperskie lub jego cześć, albo też finansującego zakup tej nieruchomości lub jej części w 

przypadku równoczesnego ustanowienia zabezpieczenia hipotecznego   na bezobciążeniowe wyodrębnienie lokalu 

mieszkalnego i przeniesienie jego własności albo bezobciążeniowe przeniesienie na nabywcę  własności nieruchomości 

wraz z domem jednorodzinnym lub użytkowania wieczystego nieruchomości gruntowej i własności domu 

jednorodzinnego stanowiącego odrębną nieruchomość lub przeniesienie ułamkowej części własności nieruchomości 

wraz z prawem do wyłącznego korzystania z części nieruchomości służącej zaspokajaniu potrzeb mieszkaniowych:  

 



 10 

Deweloper oświadcza, że gdyby przy umowie sprzedaży Lokalu Mieszkalnego Nieruchomość była obciążona 

hipoteką na rzecz wierzyciela hipotecznego – banku – do umowy sprzedaży zobowiązuje się przedłożyć zgodę 

banku na bezobciążeniowe wyodrębnienie Lokalu Mieszkalnego i przeniesienie jego własności na rzecz 

Nabywcy, po wpłacie pełnej ceny sprzedaży przez Nabywcę (art. 22 ust. 1 pkt 17 Ustawy). 

 

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  widencji 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:  

W biurze sprzedaży firmy DES Henryk Dowgier Anna Dowgier spółka jawna zlokalizowanym w Krakowie w 

pawilonie przy ul. Kazimierza Wielkiego 51 osoby zainteresowane zawarciem umowy deweloperskiej 

dotyczącej lokalu mieszkalnego wybudowanego w ramach opisanego zadania deweloperskiego ma prawo do 

zapoznania się od pon. do pt. w godz. 9:00 do 18:00 z następującymi dokumentami: 

1) aktualnym stanem księgi wieczystej/ ksiąg wieczystych prowadzonej/ych dla nieruchomości, na której/ych 

prowadzona jest inwestycja oraz księgami wieczystymi prowadzonymi dla nieruchomości sąsiednich  

2) aktualnym  wydrukiem z KRS 

3) kopią pozwolenia na budowę; 

4) sprawozdaniem finansowym dewelopera za ostatnie dwa lata,; 

5) projektem architektoniczno-budowlanym. 

 

CZĘŚĆ INDYWIDUALNA  -ZADANIE INWESTYCYJNE  Kraków ul.  Kazimierza Wielkiego  

 

 

 

Cena m
2
 powierzchni lokalu 

mieszkalnego 

……………….zł/m² Użytkowej Powierzchni Lokalu  

Określenie położenia oraz istotnych 

cech lokalu mieszkalnego będącego 

przedmiotem umowy deweloperskiej  

liczba kondygnacji naziemnych 

ilość kondygnacji podziemnych  

7 

1 

Technologia wykonania Budynek zostanie wykonany w 

konstrukcji żelbetowej wypełniony 

ścianami ceramicznymi 

 

Standard prac wykończeniowych 
w części wspólnej budynku 
i terenie wokół niego, 
stanowiącym 
część wspólną nieruchomości 

Posadzki komunikacji ogólnej z płytek 

gresowych, drzwi wejściowe 

aluminiowe – malowane proszkowo, 

drzwi do pomieszczeń technicznych 

stalowe, windy,  balustrady stalowe, 

ściany klatki malowane 

Droga i chodniki z kostki brukowej,                 

oświetlenie terenu  
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liczba lokali w budynku dla 
przedsięwzięcia   

Budynek składający się z części 

naziemnej  i garażu podziemnego 

 Liczba lokali : 

Razem  

    -  79 lokali w tym: 

      -77 mieszkalne 

      - 2 usługowe 

liczba miejsc garażowych i posto-
jowych  

Dla przedsięwzięcia deweloperskiego 

75 miejsc postojowych w garażu 

6  miejsc postojowych na zewnątrz ( w 

tym 1 miejsce postojowe dla 

niepełnosprawnych) 

dostępne media w budynku - woda 

- C.O. 

- kanalizacja sanitarna, 

- kanalizacja deszczowa, 

- energia elektryczna, 

- instalacje teletechniczne (telefon, 

domofon, TV, internet) 

wentylacja mech. 

dostęp do drogi publicznej Inwestycja posiada bezpośredni dostęp 

do drogi publicznej – ul. Urzędnicza  

,oznaczona w ewidencji gruntów jako 

działka nr 866/4 

Określenie usytuowania lokalu 

mieszkalnego w budynku, jeżeli 

przedsięwzięcie deweloperskie 

dotyczy lokali mieszkalnych 

Lokal mieszkalny oznaczony symbolem ………….  usytuowany w budynku 

na kondygnacji ……………… 

Rzut kondygnacji wraz z zaznaczonym kolorystycznie przedmiotowym 

lokalem stanowi załącznik nr 1 do niniejszego prospektu. 

Określenie powierzchni i układu 

pomieszczeń oraz zakresu 

i standardu prac wykończeniowych, do 

których wykonania zobowiązuje 

się deweloper 

 

 

 

 

 

Określenie usytuowania 

pomieszczenia przynależnego 

w budynku 

 

Lokal mieszkalny oznaczony symbolem ……….. o Użytkowej Powierzchni 

Lokalu ……….. składający się z następujących pomieszczeń: 

…………………………………………… do lokalu przylega balkon 

Lokal sprzedawany w standardzie deweloperskim do indywidualnego 

wykończenia , zgodnie z standardem stanowiącym załącznik nr 3 do 

prospektu. 

Rzut kondygnacji wraz z zaznaczonym przedmiotowym lokalem stanowi 

załącznik nr 1 do niniejszego prospektu. 

 

- 

 podpis dewelopera albo osoby uprawnionej do 

jego reprezentacji oraz pieczęć firmowa 
 

   

 
 
 
 
 
 
 



 12 

Załączniki: 
 
 

1. Rzut kondygnacji z zaznaczeniem lokalu mieszkalnego 

2. Rzut hali garażowej 

3. Standard wykończenia budynku i lokalu 

4. Harmonogram wpłat 

5. Wzór umowy deweloperskiej 
 


