
Stan na dzień sporządzenia prospektu informacyjnego  

 2021-12-10 

PROSPEKT INFORMACYJNY 

CZĘŚĆ OGÓLNA 

I. DANE IDENTYFIKACYJNE I KONTAKTOWE DOTYCZĄCE DEWELOPERA 

DANE DEWELOPERA 

Deweloper  

3JZ Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka komandytowa z 
siedzibą w Krakowie przy ul. Królowej Jadwigi 12, zarejestrowaną w rejestrze 
przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000840824 

Adres  

Siedziba Dewelopera: ul. Bogusławskiego 12, 31-048 Kraków, 
 

Nr NIP i REGON NIP: 6772452998 REGON: 386032564 

  

Nr telefonu +48 730 030 090; 

Adres poczty elektronicznej biuro@develove.pl 

Nr faksu  

Adres strony internetowej 
dewelopera 

www.develove.pl 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



II. DOŚWIADCZENIE DEWELOPERA 

HISTORIA I UDOKUMENTOWANE DOŚWIADCZENIE DEWELOPERA 

PRZYKŁAD UKOŃCZONEGO PRZEDSIĘWZIĘCIA DEWELOPERSKIEGO (należy wskazać (o ile istnieją) trzy ukończone 
przedsięwzięcia deweloperskie, w tym ostatnie) 

 

Adres  

Data rozpoczęcia  

Data wydania ostatecznego 
pozwolenia na użytkowanie 

 

PRZYKŁAD INNEGO UKOŃCZONEGO PRZEDSIĘWZIĘCIA DEWELOPERSKIEGO 

Adres  

Data rozpoczęcia  

Data wydania ostatecznego 
pozwolenia na użytkowanie 

 

OSTATNIE UKOŃCZONE PRZEDSIĘWZIĘCIE DEWELOPERSKIE 

Adres  

Data rozpoczęcia  

Data wydania ostatecznego 
pozwolenia na użytkowanie 

 

 



Czy przeciwko deweloperowi 
prowadzono (lub prowadzi  się) 
postępowania egzekucyjne na kwotę 
powyżej 100 000 zł 

nie jest prowadzona egzekucja przeciwko Spółce na kwotę powyżej 100 000 zł 

 

III. INFORMACJE DOTYCZĄCE NIERUCHOMOŚCI I PRZEDSIĘWZIĘCIA DEWELOPERSKIEGO 

INFORMACJE DOTYCZĄCE GRUNTUDANE DEWELOPERA 

Adres i nr działki 
ewidencyjnej1 

działki nr: 357, 356, 351, 349/2 zlokalizowane w Krakowie, Obręb 33 Krowodrza, przy ulicy Łokietka 

Nr księgi 
wieczystej 

349/2, 351, 356, 357   KW KR1P/00150089/8 
 

Istniejące 
obciążenia 
hipoteczne 
nieruchomości lub 
wnioski o wpis w 
dziale czwartym 
księgi wieczystej 

W dziale IV wpisana jest - na rzecz Banku Spółdzielczego w Tarnobrzegu Oddziału w Tarnobrzegu z 
siedzibą w Tarnobrzegu (KRS: 0000023434, REGON: 000507644) - hipoteka umowna do kwoty 
12.284.603,00 zł (dwanaście milionów dwieście osiemdziesiąt cztery tysiące sześćset trzy złote), 
zabezpieczająca wierzytelności ww. Banku wynikające z umowy o kredyt obrotowy - deweloperski Nr 
10098088/13/K/OB/21 z dnia 29 kwietnia 2021 roku, tj. wierzytelności o zwrot kapitału kredytu wraz 
z odsetkami, odsetkami od zadłużenia przeterminowanego, kosztami dochodzenia należności oraz 
innymi kosztami określonymi w umowie. 

W przypadku 
braku księgi 
wieczystej 
informacja o 
powierzchni 
działki i stanie 
prawnym 
nieruchomości2 

Nie dotyczy (nieruchomość posiada księgi wieczyste) 

Plan 
zagospodarowani
a przestrzennego 
dla sąsiadujących 
działek3 

przeznaczenie w planie Zgodnie w Miejscowym planem zagospodarowania 
przestrzennego (Uchwała NRXCII/2413/18 Rady 
Miasta Krakowa z dnia 10 stycznia 2018 r. w 
sprawie uchwalenia miejscowego planu 
zagospodarowania przestrzennego obszaru 
„Tonie-Zachód”)  przedmiotowa inwestycja 
znajduje się na terenie oznaczonym symbolami: 
zabudowy mieszkaniowo-usługowej (MN/U) 

dopuszczalna wysokość zabudowy 1.Dla zabudowy jednorodzinnej: 
- maksymalna wysokość zabudowy: 11m 
- maksymalna wysokość zabudowy gospodarczej i 
garaży: 6m 
2.Dla zabudowy usługowej: 
-maksymalna wysokość zabudowy: 11m 
-maksymalna wysokość zabudowy gospodarczej i 
garaży realizowanych dla obsługi budynków 
usługowych: 6m 

dopuszczalny procent zabudowy działki Maksymalny wskaźnik powierzchni zabudowy: 30% 

 
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. 



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 

W Miejskim Systemie Informacji Przestrzennej http://msip.um.krakow.pl/msip/ ujawniono, iż w promieniu 
1 km od nieruchomości planowana jest zabudowa jedno i wielorodzinna oraz usługowa, a także w 
zakresie infrastruktury technicznej i drogowej koniecznej do obsługi planowanej zabudowy. Podczas 
analizy w ww. zakresie nie ujawniono informacji o planowanych inwestycjach komunalnych, w 
szczególności oczyszczalniach ścieków, spalarniach śmieci, wysypiskach, cmentarzach. 

Nr decyzji  Decyzja/Pozwolenie na Budowę 

AU-2/6733/161/2020 

Budowa sieci wodociągowej przy ulicach Pękowickiej, Starego Wiarusa i Łokietka w 

Krakowie, na działkach nr 296/10, 298/9, 298/3, 323, 322, 298/16, 298/11,298/2, 300, 

301/2, 301/1,286/1, 286/2, 338/1 obr. 32 Krowodrza, 2/2, 2/1,7/3, 7/4, 4/1, 1 obr. 31 

Krowodrza 

24/6740.4/2019 ROZBUDOWA UL. MACIEJKOWEJ W KRAKOWIE 

AU-2/6733/220/2019 

Decyzje WZ 2019r: Budowa i przebudowa miejskiej sieci kanalizacji sanitarnej, 
rurociąg tłoczny 110/160 mm na działkach nr 265, 411, 415 obr. 24 Krowodrza, na 
działce nr 338/1 obr. 32 Krowodrza oraz na działce nr 1488 obr. 33 Krowodrza w 
ul. Gaik na odcinku od ul. Gaik do ul. Łokietka w Krakowie. 

AU-2/6732/102/2019 

Decyzje WZ 2019r: WYGASZENIE AU-02-6.JRM.7331-3331/05 DECYZJA 1590/06 
UL. ŁOKIETKA 

AU-2/6733/286/2019 

Decyzje WZ 2019r: Budowa sieci gazowej średniego ciśnienia do 0,5 MPa przy ul. 
Władysława Łokietka w Krakowie na działce nr 338/1 obr.32 Krowodrza 

1150/6740.1/2020 

Pozwolenia budowlane 2020r: budowa zespołu 24 budynków jednorodzinnych w 
zabudowie bliźniaczej oraz 2 budynków wolnostojących - dwulokalowych, 
śmietników, ciągów pieszo-jezdnych, miejsc postojowych, chodników wraz z 
wewn. instalacjami: prądu, gazu, kanalizacji sanitarnej i opadowej, wody, c.o., 
wentylacji grawitacyjnej wspomaganej mech. oraz wewn. instalacjami na zewnątrz 
budynku: kanalizacji sanitarnej i opadowej z podziemnymi zbiornikami 
retencyjnymi, wody, oświetlenia terenu na działkach nr 234/3 i fragmencie działki 
nr 234/2 obr. 32 Krowodrza przy ul. Paszkowskiego w Krakowie 

1169/6740.1/2019 

Pozwolenia budowlane 2019r: Budowa sześciu budynków mieszkalnych 
jednorodzinnych dwulokalowych w zabudowie bliźniaczej ( budynek 
1A,1A,2A,2B,3A,3B) wraz z wewnętrznymi instalacjami: wody, kanalizacji 
sanitarnej wraz z zewnętrznymi odcinkami instalacji kanalizacji, kanalizacji 
deszczowej wraz ze zbiornikiem retencyjnym na wody opadowe, wentylacji 
mechanicznej wywiewnej, c.o., gazu, elektryczną wraz z zewnętrznymi odcinkami 
instalacji elektrycznej na działce nr 231, obr. 32, j.e. Krowodrza przy ul. 
Pękowickiej w Krakowie. 

885/6740.1/2020 

Pozwolenia budowlane 2020r: BUDOWA BUDYNKU MIESZKALNEGO 
JEDNORODZINNEGO WRAZ Z INSTALACJAMI ENERGII ELEKTRYCZNEJ, 
WODNO-KANALIZACYJNĄ, C.O., INSTALACJĄ GAZOWĄ, WENTYLACJĄ 
MECHANICZNĄ Z REKUPERACJĄ, A TAKŻE ZBIORNIKIEM NA WODY 
DESZCZOWE ORAZ DOJŚCIEM I DOJAZDEM na działce nr 230/11 obr. 32 
Krowodrza przy ul. Kaczorówka w Krakowie 

975/6740.1/2020 

Pozwolenia budowlane 2020r: Budowa budynku mieszkalnego jednorodzinnego 
wraz z instalacjami wewnętrznymi w budynku (elektryczną, gazową, wod-kan, 
C.O., instalacją wentylacji mechanicznej), budową utwardzonego dojścia i dojazdu 
na działce, budową instalacji gazowej wewnętrznej zalicznikowej, budową instalacji 
elektrycznej wewnętrznej zalicznikowej, budową kanalizacji sanitarnej wew. 
zalicznikowej (poza budynkiem) oraz budową kanalizacji deszczowej wraz ze 
studniami rozsączającymi, dwoma miejscami postojowymi i miejscem gromadzenia 
odpadów stałych, na działce nr 230/12 obręb 32 jedn. ewid. Krowodrza Kraków. 



888/6740.1/2020 

Pozwolenia budowlane 2020r: Budowa budynku mieszkalnego jednorodzinnego 
wraz z instalacjami: wod.-kan., gaz, c.o., energii elektrycznej i wentylacji 
mechanicznej z rekuperacją i klimatyzacją oraz z gruntowym wymiennikiem ciepła, 
a także zbiornikiem na wody deszczowe oraz dojściem i dojazdem, na dz. Nr 
230/13 obr. 32 Krowodrza w Krakowie, przy ul. Kaczorówka 

81/6740.1/2019 

Pozwolenia budowlane 2019r: UL. KACZORÓWKA - BUDOWA BUDYNKU 
MIESZKALNEGO JEDNORODZINNEGO Z WEWNĘTRZNĄ INSTALACJĄ WOD-
KAN., GAZU, C.O., ENERGII ELEKTRYCZNEJ, WENTYLACJI MECHANICZNEJ Z 
REKUPERACJĄ, A TAKŻE ZEWNĘTRZNĄ INSTALACJA WOD-KAN., GAZU, 
ENERGI ELEKTRYCZNEJ ORAZ UTWARDZONYM DOJŚCIEM I DOJAZDEM NA 
DZ.NR 230/7 OBR.32 KROWODRZA 

466/6740.1/2019 

Pozwolenia budowlane 2019r: Budowa budynku mieszkalnego jednorodzinnego 
wolnostojącego z wbudowanym garażem dwustanowiskowym wraz z instalacjami 
wewnętrznymi wod.-kan., gazowej, c.o., energii elektrycznej, wentylacji 
mechanicznej z rekuperacją, instalacjami zewnętrznymi: energii elektrycznej, gazu, 
kanalizacji oraz dojściem i dojazdem na dz. nr 230/8 obr. 32 j.e. Krowodrza przy 
ul. Kaczorówka w Krakowie 

AU-2/6733/389/2019 

Decyzje WZ 2019r: Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej przy ul. Pękowickiej w 
Krakowie, na działkach nr 323, 322, 298/3, 298/9, 296/10 obr.32 Krowodrza 

AU-2/6730.2/231/2019 

Decyzje WZ 2019r: Przebudowa ulicy Pękowickiej wraz z budową i przebudową 
zjazdów, budową chodnika oraz infrastruktury technicznej na działkach nr 298/16, 
301/2,301/1, 298/3, 286/1 obr 32 Krowodrza oraz na działkach nr 2/2, 2/1, 7/3, 
207/1, 7/4, 119/1, 119/2, 28, 29, 30, 31 obr 31 Krowodrza w Krakowie 

344/6740.1/2020 

Pozwolenia budowlane 2020r: Budowa trzech budynków mieszkalnych 
jednorodzinnych dwulokalowych oraz jednego budynku mieszkalnego 
jednorodzinnego z lokalem mieszkalnym i usługowym w zabudowie bliźniaczej 
wraz z inst. wew. ( wod.-kan., c.o., wentylacja mech., gaz, elektryka) oraz na 
zewnątrz budynków (woda, kanalizacja sanitarna, kanalizacja deszczowa, gaz, 
elektryka) z dwoma obiektami pomocniczymi w postaci szop z zadaszonymi 
osłonami na pojemniki do gromadzenia odpadów stałych wraz z instalacją 
wewnętrzną i zewnętrzna elektryki oraz zagospodarowanie terenu w formie 
utwardzonych dojść, dojazdów i stanowisk postojowych na dz. nr 296/10, obr. 32, 
jedn. ewid. Krowodrza oraz budowa zjazdu z drogi wewn. na dz. nr 298/3 przez 
dz. nr 298/9 na dz. nr 296/10, obr. 32, jedn. ewid. Krowodrza przy ul. Pękowickiej 
w Krakowie 

2369/6740.1/2019 

Pozwolenia budowlane 2019r: Budowa budynku mieszkalnego jednorodzinnego z 
instalacjami wewnętrznymi: wod.-kan., c.o., Gazowa, elektryczna, wentylacji 
mechanicznej i zewnętrznymi instalacjami kanalizacji sanitarnej, gazu, elektryczną 
oraz zbiornikiem na wody opadowe wraz z instalacją odwodnienia, dojście i dojazd 
na działce nr 229/3 obr. 32 jedn. ewid. Krowodrza przy ul. Pękowickiej w 
Krakowie. 

596/6740.1/2020 

Pozwolenia budowlane 2020r: Budowa budynku mieszkalnego jednorodzinnego 
wraz z wewnętrznymi instalacjami: wod.-kan., c.o., elektryczną, wewnętrznymi 
instalacjami na zewnątrz budynku: prądu - wlz, kanalizacyjną - k, dojściem i 
dojazdem oraz przebudową drogi wewnętrznej, budową zjazdu indywidualnego z 
drogi wewnętrznej, na dz. Nr 208/10, 208/14 obr. 32 Krowodrza, przy ul. Łokietka 
w Krakowie 

415/6740.1/2020 

Pozwolenia budowlane 2020r: BUDOWA SIECI WODOCIĄGOWEJ DN 150MM W 
ULICY GOSPODARSKIEJ W KRAKOWIE NA ODCINKU W13-W7, NA DZIAŁKACH 
NR 310, 315 OBR. 32 KROWODRZA 



588/6740.1/2020 

Pozwolenia budowlane 2020r: UL. NA MOSTKACH - BUDOWA CZTERECH 
BUDYNKÓW MIESZKALNYCH JEDNORODZINNYCH DWULOKALOWYCH W 
ZABUDOWIE BLIŹNIACZEJ WRAZ Z INSTALACJAMI WEWNETRZNYMI ( WOD-
KAN, C.O., GAZ, ELEKTRYKA) ORAZ ZAGOSPODAROWANIEM TERENU NA DZ. 
NR 104/9, 104/10 OBR. 32 KROWODRZA 

1351/6740.1/2020 

Pozwolenia budowlane 2020r: UL. NA MOSTKACH - BUDOWA BUDYNKÓW 
MIESZKALNYCHJEDNORODZINNYCH (NR 1-2) W ZABUDOWIE BLIŹNIACZEJ 
WRAZ Z INSTALACJAMI WEWNĘTRZNYMI: C.O., WOD-KAN., Z ODCINKAMI 
ZALICZNKOWYMI OD STUDZIENEK PRZYŁĄCZENIOWYCH DO BUDYNKU, 
GAZOWĄ I ELEKTRYZNĄ, Z ODCINKAMI ZALICZNIKOWYMI OD SKRZYNEK 
POMIAROWYCH DO BUDYNKU ORAZ DOJŚCIEM I DOJAZDEM NA DZ.NR 
105/11, 105/12, 105/13 OBR.32 KROWODRZA JAKO I ETAP 

1181/6740.1/2020 

Pozwolenia budowlane 2020r: Budowa dwóch budynków mieszkalnych 
jednorodzinnych w zabudowie bliźniaczej (nr A na dz. nr 104/2 i B na dz. nr 104/6 
obr. 32 Krowodrza) wraz z wewnętrznymi instalacjami w budynkach (wod. kan, 
C.O., gaz, elektryczną), wewnętrznymi instalacjami poza budynkiem (WLZ 
elektrycznej, kanalizacji sanitarnej do 2 studzienek), na dz. nr 104/2, 104/6 obr. jw. 
,wraz z dojściem i budową dwóch zjazdów indywidualnych z dz. nr 104/3, 104/2, 
104/6 obr. jw. wraz z likwidacją istniejącego zjazdu przy ul. Na Mostkach w 
Krakowie. 

774/6740.2/2020 

Pozwolenia budowlane 2020r: ROZBUDOWA WEWNETRZNEJ INSTALAJI 
GAZOWEJ W BUDYNKU MIESZKALNYM JEDNORODZINNYM, PRZY UL. NA 
MOSTKACH 37, DZIALKA NR 100, OBRĘB 32, JEDN. EWID. KROWODRZA 

398/6740.1/2020 

Pozwolenia budowlane 2020r: BUDOWA INSTALACJI WEWNĘTRZNEJ 
CENTRALNEGO OGRZEWANIA ORAZ WEWNĘTRZNEJ INSTALACJI GAZOWEJ 
NA ZEWNĄTRZ ORAZ WEWNĄTRZ BUDYNKU MIESZKALNEGO 
JEDNORODZINNEGO ZLOKALIZOWANEGO NA DZ. NR 94/3 OBR. 32 
KROWODRZA, UL. NA MOSTKACH 

755/6740.1/2019 

Pozwolenia budowlane 2019r: UL. JĘCZMIENNA 28 - BUDOWA WEWNĘTRZNEJ 
INSTALACJI GAZU DLA KOTŁOWNI 

28/6740.1/2020 

Pozwolenia budowlane 2020r: Budowa budynku usługowego (gabinet 
weterynaryjny) z instalacjami wewnętrznymi, tj.: wod.-kan., c.o., gaz, elektryczną - 
zlokalizowanego na działce nr 479 obr. 25 jednostka ewidencyjna Krowodrza przy 
ulicy Na Zielonki w Krakowie 

1472/6740.1/2020 

Pozwolenia budowlane 2020r: UL. JĘCZMIENNA - BUDYNEK MIESZKALNY 
JEDNORODZINNY WRAZ Z WEWNĘTRZNĄ INSTALACJĄ: WOD.-KAN., 
GAZOWĄ,C.O., ELEKTRYCZNĄ, SOLARNĄ, BUDOWĄ WEWNĘTRZNEJ 
INSTALACJI: KANALIZACYJNEJ, GAZOWEJ, ELEKTRYCZNEJ I OPADOWEJ NA 
DZIAŁCE BUDOWLANEJ, BUDOWĄ DOJŚCIA I DOJAZDU DO BUDYNKU I 
ZBIORNIKA NA WODY OPADOWE 

1771/6740.1/2019 

Pozwolenia budowlane 2019r: Budowa budynku mieszkalnego jednorodzinnego 
wraz z wewnętrznymi instalacjami: wodna, kanalizacji, gazową, c.o., elektryczną, 
wentylacji mechanicznej, budową wewnętrznej instalacji: kanalizacyjnej, gazowej, 
elektrycznej i opadowej na działce budowlanej, budową dojść i dojazdów do 
budynku i zbiornika na wody opadowe na działce nr 344 obr. 32 jedn. ewid. 
Krowodrza przy ul. Jęczmiennej w Krakowie 

641/6740.1/2019 

Pozwolenia budowlane 2019r: UL.JĘCZMIENNA,DZ.NR 71/20 OBR.32 
KROWODRZA - WNIOSEK O /B BUDOWA MURU OGRODZENIOWEO 



798/6740.1/2020 

Pozwolenia budowlane 2020r: UL. LNIANA 3 - BUDOWA WEWNĘTRZNEJ 
INSTALACJI GAZOWEJ ORAZ W BUDYNKU JEDNORODZINNYM NA DZ. NR 41 
OBR. 32 KROWODRZA 

397/6740.2/2019 

Pozwolenia budowlane 2019r: Przebudowa budynku jednorodzinnego w 
zabudowie bliźniaczej z przebudową wewnętrznej instalacji c.o. oraz elektrycznej 
na działce nr 44/6 obr.K-32 Krowodrza w Krakowie przy ul. Lnianej 6. 

767/6740.2/2019 

Pozwolenia budowlane 2019r: PRZEBUDOWA I NADBUDOWA BUDYNKU 
MIESZKALNEGO JEDNORODZINNEGO W ZABUDOWIE BLIŹNIACZEJ, 
POLEGAJĄCA NA ZMIANIE GEOMETRII CZĘŚCI DACHU, PODNIESIENIU ŚCIAN 
ZEWNĘTRZNYCH DO NOWEJ GEOMETRII DACHI Z ZABUDOWĄ OKIEN W 
PROJEKTOWANEJ ELEWACJI WSCHODNIO-POŁUDNIOWEJ, PRZEBUDOWIE 
WEWNĘTRZNEJ INSTALACJI C.O. ORAZ ELEKTRYCZNEJ WRAZ ZE ZMIANĄ 
SPOSOBU UŻYTKOWANIA NIEUŻYTKOWEGO PODDASZA NA ANTRESOLĘ DLA 
3 KONDYGNACJI BUDYNKU ZLOKALIZOWANEGO NA DZIAŁCE NR 44/6 OBR 32 
KROWODRZA 

105/6740.1/2019 

Pozwolenia budowlane 2019r: UL.WŁADYSŁAWA ŁOKIETKA 259/1 - BUDOWA 
WEWNĘTRZNEJ INSTALACJI GAZOWEJ W BUDYNKU MIESZKALNYM 

681/6740.1/2020 

Pozwolenia budowlane 2020r: BUDOWA SIECI WODOCIĄGOWEJ DN100MM W 
UL. KONOPNEJ W KRAKOWIE: ODC.W54.2-W17, DZ. NR 314/4, 144/4, 144/5 
OBR. 32 JEDN.EWID. KROWODRZA 

1495/6740.1/2019 

Pozwolenia budowlane 2019r: UL. ŁOKIETKA - WNIOSEK O ZMNIANĘ 
POZWOLENIA NA BUDOWĘ LUB ROZBIÓRKĘ Z DNIA 17.07.2018 R., NR AU-01-
1.6740.1.1168.2018.RSA. 

471/6740.1/2019 

Pozwolenia budowlane 2019r: BUDOWA SIECI GAZOWEJ ORAZ 4 PRZYŁĄCZY 
GAZU ŚREDNIEGO CIŚNIENIA DO  4 BUDYNKÓW MIESZKALNYCH 
WIELORODZINNYCH PRZY UL. STELMACHÓW W KRAKOWIE, NA DZIAŁKACH 
NR 899, 900, 901, 902, 904/2, OBRĘB 33, JEDN. EWID. KROWODRZA 

145/6740.1/2019 

Pozwolenia budowlane 2019r: BUDOWA KONTENEROWEJ STACJI 
TRANSFORMATOROWEJ NA DZIAŁCE NR 898 WRAZ Z PRZYŁĄCZEM 
KABLOWYM SN NA DZIAŁKACHNR: 898, 899, 900 ORAZ SIECIĄ KABLOWĄ nN 
NA DZIAŁKACH NR: 898, 899, 900, 901, 902, 904/2 OBRĘB 33 KROWODRZA 
DLA ZASILANIA BUDYNKÓW WIELORODZINNYCH PRZY UL. STELMACHÓW W 
KRAKOWIE. 

516/6740.1/2019 

Pozwolenia budowlane 2019r: UL. PIASKOWA, UL. STELMACHÓW - BUDOWA 
SIECI GAZOWEJ ORAZ PRZYŁĄCZA GAZU ŚREDNIEGO CIŚNIENIA DO BUDYNKU 
MIESZKLANEGO WIELORODZINNEGO NA DZ. NR 901, 1497/2 OBR. 33 
KROWODRZA 

468/6740.1/2019 

Pozwolenia budowlane 2019r: UL. STELMACHÓW - BUDOWA SIECI GAZOWEJ 
ORAZ PRZYŁACZA GAZU ŚREDNIEGO CIŚNIENIA DO BUDYNKU MIESZKALNEGO 
WIELORODZINNEGO. 

AU-2/6732/67/2019 

Decyzje WZ 2019r: wygaszenie decyzji Nr AU-2/6733/353/2016 z dnia 15.09.2016 
r. o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia 
inwestycyjnego pn. ?Budowa kontenerowej stacji dwutransformatorowej wraz ze 
zjazdem z ul. Stelmachów oraz budowa sieci kablowych nN przy ul. Stelmachów w 
Krakowie, na działkach nr 897, 898, 899, 900, 901, 902, 904/2 obr.33 Krowodrza? 
(znak sprawy AU-02-1.6733.256.2016.WKA) 

1073/6740.1/2019 

Pozwolenia budowlane 2019r: Wniosek o wznowienie postępowania AU-01-
1.6740.1.2981.2017.JWI 



1266/6740.1/2020 

Pozwolenia budowlane 2020r: Budowa dwóch budynków mieszkalnych 
jednorodzinnych wraz z wewnętrznymi instalacjami: elektryczną, wod-kan, co, 
gazową oraz instalacją zasilającą na zewnątrz budynku na działce nr 905 obr. 33 
Krowodrza w Krakowie" w zakresie zmian: - usytuowania budynku nr 2, - 
przebiegu wewnętrznych instalacji biegnących na zewnątrz budynku, - układu 
dojść i dojazdu. 

1390/6740.1/2020 

Pozwolenia budowlane 2020r: Ul. Stelmachów - Budowa dwóch budynków 
mieszkalnych jednorodzinna wraz z instalacjam 

1224/6740.1/2020 

Pozwolenia budowlane 2020r: UL. STELMACHÓW - WNIOSEK O ZMIANĘ 
POZWOLENIA NA BUDOWĘ Z DN. 02.10.2019 R. NR 1877/6740.1/2019 - 
PROJEKT ZAMIENNY W ZAKRESIE: ZMNIEJSZENIE GABARYTU BUDYNKU, 
ZMNIEJSZENIE WYSOKOŚCI, KUBATURY, POW. UŻYTKOWEJ I POW. 
ZABUDOWY, ZMIANA POZIOMU "ZERA" BUDYNKU, ZMIANA DACHU 
DWUSPADOWEGO NA STROPODACH PŁASKI, ZMIANA KONSTRUKCJI 
BUDYNKU, ZMIANA UKŁADU POMIESZCZEŃ .. 

1409/6740.1/2020 

Pozwolenia budowlane 2020r: ul. Stelmachów - Wniosek o wygaszenie decyzji 
pozwolenia na budowę znak: AU-01-1.6740.1.1768.2019.ERM. 

1877/6740.1/2019 

Pozwolenia budowlane 2019r: UL. STELMACHÓW - BUDOWA DWÓCH 
BUDYNKÓW MIESZKALNYCH JEDNORODZINNYCH WRAZ Z INSTALACJAMI 
WEWN: WOD.-KAN., C.O., EN., ELEKTRYCZNĄ, KLIMATYZACJĄ, WENTYLACJĄ 
MECHANICZNĄ I INSTALACJAMI WEWN. BIEGNĄCYMI PO TERENIE 
KANALIZACJI SANITARNEJ WRAZ ZE ZBIORNIKIEM NA NIECZYSTOŚCI CIEKŁE, 
ZALICZNIKOWĄ INSTALACJĄ EN. ELEKTRYCZNEJ, INSTALACJĄ WODY DO 
STUDZIENKI WODOMIERZOWEJ, KANALIZACJĄ OPADOWĄ ZE ZBIORNIKIEM 
NA WODY OPADOWE ORAZ TERENEM UTWARDZONYM, MIEJSCAMI 
POSTOJOWYMI NA DZ. NR 1614, OBR. 33, JEDN. EWID. KROWODRZA ORAZ 
ZJAZDEM NA DZ. NR 1613, OBR. 33, JEDN. EWID. KROWODRZA - I ETAP 
INWESTYCJI W ZAKRESIE: BUDOWA BUDYNKU MIESZKALNEGO 
JEDNORODZINNEGO WRAZ Z INSTALACJAMI WEWN.: WOD.-KAN., C.O., EN. 
ELEKTRYCZNĄ, KLIMATYZACJĄ, WENTYLACJĄ MECHANICZNĄ I INSTALACJAMI 
WEWN. BIEGNĄCYMI PO TERENIE KANALIZACJI SANITARNEJ WRAZ ZE 
ZBIORNIKIEM NA NIECZYSTOŚCI CIEKŁE, ZALICZNIKOWĄ INSTALACJĄ EN. 
ELEKTRYCZNEJ, INSTALACJĄ WODY DO STUDZIENKI WODOMIERZOWEJ, 
KANALIZACJĄ OPADOWĄ ZE ZBIORNIKIEM NA WODY OPADOWE ORAZ 
TERENEM UTWARDZONYM, MIEJSCAMI POSTOJOWYMI NA CZ. DZIAŁKI NR 
1614, OBR. 33, JEDN. EWID. KROWODRZA ORAZ ZJAZDEM NA DZ. NR 1613, 
OBR. 33, JEDN. EWID. KROWODRZA. 

2144/6740.1/2019 - 

wygaszona 

Pozwolenia budowlane 2019r: UL.STELMACHÓW - BUDOWA II BUDYNKÓW 
MIESZKALNYCH JEDNORODZINNYCH WRAZ Z INSTALACJAMI WEWNĘTRZNYMI 
ETAP II 

AU-2/6730.2/737/2019 

Decyzje WZ 2019r: Budowa jednego budynku usługowego (biura) oraz budowa 
dwóch budynków mieszkalnych wielorodzinnych na wspólnym garażu 
podziemnym, budowa wewnętrznej drogi dojazdowej oraz naziemnych miejsc 
postojowych na części działki nr 956 obr. 33 Krowodrza wraz z infrastrukturą 
techniczną na części działek nr 956 i 1497/2 obr. jw. i części działki nr 1068 obr. 34 
Krowodrza (ul. Jasnogórska), rozbudowa odcinka ulicy Stelmachów na terenie 
części działek nr 962, 961, 960, 958, 957, 956 obr. 33 Krowodrza, budowa zjazdu 
z działki nr 1497/2 obr. 33 Krowodrza na działkę nr 956 obr. jw., przy ul. 
Stelmachów w Krakowie, przebudowa odcinka drogi wewnętrznej na części działki 
nr 1497/2 obr. 33 Krowodrza (ul. Stelmachów) oraz budowa drogi wewnętrznej na 
działce nr 983 obr. jw. i budowa zjazdu z działki nr 498 obr. jw. (ul. 
Chełmońskiego) 



679/6740.1/2020 

Pozwolenia budowlane 2020r: UL. ŁOKIETKA - WNIOSEK O ZMIANĘ 
POZWOLENIA NA BUDOWĘ Z DNIA 29.03.2019 R, DECYZJA NR 
596/6740.1/2019 

596/6740.1/2019 

Pozwolenia budowlane 2019r: UL. ŁOKIETKA - BUDOWA ZESPOŁU 8 BUDYNKÓW 
MIESZKALNYCH JEDNORODZINNYCH DWUMIESZKANIOWYCH W ZABUDOWIE 
BLIŹNIACZEJ ORAZ 8 BUDYNKÓW MIESZKALNYCH W ZABUDOWIE 
BLIŹNIACZEJ, Z INSTALACJAMI WEWNETRZNYMI WRAZ Z MIEJSCAMI 
POSTOJOWYMI ZLOKALIZOWANYMI NA DZIAŁKACH 388, 389, 393/1, 394/1 
OBR. 33 JEDN. EWID. KROWODRZA PRZY UL. ŁOKIETKA POPRZEZ DROGĘ 
WEWNETRZNĄ UDZIAŁ W DZIAŁCE 1556/1 ORAZ SŁUZEBNOŚĆ PRZEJAZDU 
USTANOWIONĄ NA DZIAŁKACH 1586 POWSTAŁĄ ZE SCALENIA DZIAŁEK 387, 
390/1 ORAZ 1588 POWSTAŁĄ Z PODZIAŁU DZIAŁEK 393/2, 394/6. 

AU-2/6732/102/2019 

Decyzje WZ 2019r: WYGASZENIE AU-02-6.JRM.7331-3331/05 DECYZJA 1590/06 
UL. ŁOKIETKA 

1435/6740.1/2019 

Pozwolenia budowlane 2019r: UL. POZIOMKOWA 4 - BUDOWA WEWNĘTRZNEJ 
INSTALACJI GAZOWEJ OD ZESPOŁU REDUKCYJNO-POMIAROWEGO (ZRP) DO 
BUDYNKU ORAZ W BUDYNKU MIESZKALNYM JEDNORODZINNYM 

1595/6740.1/2019 

Pozwolenia budowlane 2019r: BUDOWA ZALICZNIKOWEJ INSTALACJI GAZU DO 
ISTNIEJĄCEGO BUDYNKU GOSPODARCZEGO, NA DZIAŁCE NR 412, OBRĘB 33, 
JEDN. EWID. KROWODRZA, PRZY UL. ŁOKIETKA W KRAKOWIE 

1312/6740.1/2019 

Pozwolenia budowlane 2019r: Budowa odcinka ekranu akustycznego na działce nr 
412 obr. K-33 Krowodrza przy ul. W. Łokietka w Krakowie, 

130/6740.1/2020 

Pozwolenia budowlane 2020r: zmiany decyzji nr 2090/6740.1/2018 z dnia 
08.11.2018 r., znak sprawy AU-01-1.6740.1.2143.2018.EKO zatwierdzającej 
projekt budowlany i udzielającej pozwolenia na budowę dla inwestycji pn.: 
"budowa budynku mieszkalnego jednorodzinnego wolnostojącego wraz z 
wewnętrznymi instalacjami: wod. -kan., gazu, c.o., elektryczną oraz instalacjami 
wewnętrznymi poza budynkiem: kanalizacji sanitarnej, elektryczną, gazową oraz 
dojście i dojazd" na dz. nr 353, 354 obr. 33 Krowodrza w Krakowie przy ul. 
Skotnica w zakresie następujących zmian: ?zmiana sposobu odprowadzenia cieków 
- budowa szamba. 

60/6740.1/2020 

Pozwolenia budowlane 2020r: Budowa zespołu 8 budynków jednorodzinnych w 
zabudowie bliźniaczej oraz 1 budynku wolnostojącego - dwulokalowych, śmietnika, 
ciągu pieszo ? jezdnego, miejsc postojowych, chodników, wraz z wewnętrznymi 
instalacjami: prądu, gazu, kanalizacji sanitarnej i opadowej, wody, c.o., wentylacji 
grawitacyjnej wspomaganej mechanicznie oraz wewnętrznymi instalacjami na 
zewnątrz budynku: kanalizacji sanitarnej i opadowej z podziemnymi zbiornikami 
retencyjnymi, wody, oświetlenia terenu wraz z rozbiórką istniejących budynków na 
działkach nr 326/1, 327/2, 327/4 j. ew. Krowodrza obr. 33 przy ul. Łokietka w 
Krakowie 

1866/6740.1/2019 

Pozwolenia budowlane 2019r: UL.ŁOKIETKA - BUDOWA ZESPOŁU 19 
BUDYNKÓW JEDNORODZINNYCH, DWULOKALOWYCH W ZABUDOWEIE 
BLIŹNIACZEJ, ŚMIETNIKAMI, DROGI WEWN., PRKINGÓW, CHODNIKÓW WRAZ Z 
ROZBIÓRKĄ ISTNIEJĄCYCH BUDYNKÓW, Z WEWN. INSTALACJAMI ORAZ 
WEWN. INSTALACJAMI NA ZEWNĄTRZ BUDYNKU 

1237/6740.1/2019 

Pozwolenia budowlane 2019r: UL. MACIEJKOWA 17 - BUDOWA WEWNĘTRZNEJ 
INSTALACJI GAZOWEJ W BUDYNKU MIESZKALNYM JEDNORODZINNYM 



1461/6740.1/2019 

Pozwolenia budowlane 2019r: budowa dziesięciu budynków mieszkalanych 
jednorodzinnych dwulokalowych w zabudowie bliźniaczej z garażmi wbudowanymi 
w pięciu etapach wraz z instalacjami wewnętrznymi (wod.-kan., gaz, c.o., 
elektryką) oraz na zewnątrz budynków (kanalizacja sanitarna wraz ze zbiornikiem 
szczelnym, gaz, elektryka, oświtlenie terenu) z pięcioma obiektami pomocniczymi 
w postaci szop z zadaszonymi osłonami na pojemniki do gromadzenia odpadów 
stałych wraz z instalacją wewnętrzną i zewnątrzną elektryki oraz 
zagospodarowanie terenu w formie utwardzonych dojść i dojazdów oraz rozbiórka 
murów , na działkach nr 123, 124, 125 obr.33 krowodrza w Krakowie 

7/6741/2020 

Pozwolenia budowlane 2020r: Rozbiórka budynku jednorodzinnego i budynku 
gospodarczego przy ul. Na Budzyniu 23a w Krakowie 

1744/6740.1/2019 

Pozwolenia budowlane 2019r: UL. NA BUDZYNIU - POZWOLENIE NA BUDOWĘ 
BUDYNKU JEDNORDZINNEGO Z WEWN. INSTALACJAMI 

58/6741/2020 

Pozwolenia budowlane 2020r: UL. NA BUDZYNIU 12 - ROZBIÓRKA STODOŁY I 
SZOPY NA DZ. NR 41/2, 51 OBR. 33 KROWODRZA 

922/6740.1/2019 

Pozwolenia budowlane 2019r: UL. NA BUDZYNIU - BUDOWA SIECI GAZOWEJ 
ORAZ PRZYŁĄCZA GAZU ŚREDNIEGO CIŚNIENIA DO BUDYNKU MIESZKALNEGO 
JEDNORODZINNEGO 

90/6741/2019 

Pozwolenia budowlane 2019r: UL. NA BUDZYNKU 19 - ROZBIÓRKA 
ISTNIEJĄCEGO BUDYNKU MIESZKALNEGO 

1799/6740.1/2019 

UL. NA BUDZYNKU - BUDOWA ZEWNĘTRZNEJ I WEWNĘTRZNEJ INSTALACJK 

GAZOWEJ DLA BUDYNKU MIESZKALNEGO JEDNORODZINNEGO 

AU-2/6733/381/2019 

Decyzje WZ 2019r: ?Budowa sieci gazowej średniego ciśnienia na działkach nr 
417, 658, 747, 761/1, 700/3 obr. 24 Krowodrza i na działce nr 1488 obr. 33 
Krowodrza przy ulicach Gaik i Potoczek w Krakowie.? 

AU-2/6730.2/591/2020 

Decyzje WZ 2020r: Budowa dziesięciu budynków mieszkalnych jednorodzinnych w 
zabudowie bliźniaczej wraz ze zjazdem i drogą dojazdową na działkach nr 767, 
789 obr. 24 Krowodrza i części działki nr 1488 obr. 33 Krowodrza przy ul. Gaik w 
Krakowie 

 

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 

1.Decyzja Prezydenta Miasta Krakowa nr 1819/6740.1/2019 z dnia 24 września 2019r. zatwierdzająca 
projekt budowalny oraz udzielająca pozwolenia na budowę 
2.Decyzja Prezydenta Miasta Krakowa nr 160/6740.5/2020 z dnia 6 lipca 2020 roku przenoszącą decyzje 
1819/670.1/2019 na rzecz 3JZ Sp z o.o. SK 
 

Planowany termin 
rozpoczęcia i 
zakończenia prac 
budowlanych 

rozpoczęcie prac budowlanych: 17.08.2020r. 
zakończenie prac budowlanych: 30.08.2022r. 



Termin, do 
którego nastąpi 
przeniesienie 
prawa własności 
nieruchomości  

30.10.2022r 

Opis 
przedsięwzięcia 
deweloperskiego 

liczba budynków 8 
Rozmieszczenie ich na nieruchomości 
(należy podać minimalny odstęp pomiędzy 
budynkami) 

Budynki Typu „A” oddalone są od siebie w 
odległości 10m 
Budynki Typu „B” oddalone są od siebie w 
odległości 10m 
Budynek Typu „A” oddalony jest od budynku 
Typu „B” 2,50m   

Sposób pomiaru 
powierzchni 
lokalu 
mieszkalnego lub 
domu 
jednorodzinnego 

Zgodnie z normą: PN-ISO 9836:1997 i Rozporządzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i 
Gospodarki Morskiej w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego z dnia 
25 kwietnia 2012 r. (Dz. U. z 2012 r. poz. 462). Dodatkowo do powierzchni użytkowej 
wliczone zostały schody wewnętrzne, służące do użytku jedynie przez mieszkańców 
poszczególnych lokali mieszkalnych. 

Zamierzony 
sposób i 
procentowy udział 
źródeł 
finansowania 
przedsięwzięcia 
deweloperskiego 

Kredyt bankowy, środki własne, wpłaty klientów.  
Finansowanie 25% ze środków własnych spółki. 
Kredyt inwestycyjny 75 % 
na dzień sporządzenia prospektu grunt jest wolny od zabezpieczeń, a proces kredytowy w 
przypadku tej inwestycji jest na bardzo wstępnym etapie 

Środki ochrony 
nabywców 

bankowy rachunek powierniczy służący 
gromadzeniu środków nabywcy 

otwarty* zamknięty* 

 W przedmiotowej sprawie mają zastosowanie przepisy ustawy deweloperskiej dotyczącej 
prowadzenia rachunków powierniczych, gwarancji bankowych i ubezpieczeniowych ( środki 
ochrony, o których mowa w art. 4 ustawy z dnia 16.09.2011r. dziennik ustaw nr 232, poz. 
1377) 

  

Główne zasady 
funkcjonowania 
wybranego 
rodzaju 
zabezpieczenia 
środków nabywcy 

Spółka zawarła umowę na prowadzenie otwartego mieszkaniowego rachunku powierniczego  
Deweloper, w każdej umowie deweloperskiej wskaże Nabywcy numer rachunku 
indywidualnego, celem dokonania wpłat, zgodnie z harmonogramem płatności określonym w 
umowie deweloperskiej.  

Nazwa instytucji 
zapewniającej 
bezpieczeństwo 
środków nabywcy 

 BANK Spółdzielczy w Tarnobrzegu.   

Harmonogram 
przedsięwzięcia 
deweloperskiego, 
w etapach 

Etapy realizacji inwestycji 

Procentowy 
szacunkowy 

podział 
kosztów [%] 

 

Data 
rozpoczęcia 

Data 
zakończenia 

Zakup gruntu z projektem budowlanym Uzyskanie 
opracowania archeologicznego, pozwolenia 
konserwatorskiego lub innego dokumentu świadczącego o 
spełnieniu warunku wskazanego w Decyzji Pozwolenie na 
Budowę nr 1819/6740.1/2019 przeniesionej Decyzją nr 
160/6740.5/2020 na rzecz Inwestora 3JZ Sp. z o.o. Sp. kom. 

22% 05.2020 wykonano 

Stan zero dla bud. 264, 264A, 264B, 264C, 264D, 264E, 
264F, 264G, 10% 

09.2020 wykonano 



Stan surowy zamknięty dla bud. 264D, 264E, 264F, 264G 12% 11.2020 wykonano 

Stan surowy zamknięty dla bud. 264, 264A, 264B, 264C 12% 06.2021 01.2022 

Tynki wewnętrzne, wylewki, instalacje wewnętrzne dla 
budynków 264D, 264E, 264F, 264G 15% 

06.2021 02.2022 

Tynki wewnętrzne, wylewki, instalacje wewnętrzne dla 
budynków 264, 264A, 264B, 264C 15% 

06.2021 03.2022 

Stan deweloperski dla bud. 264, 264A, 264B, 264C, 264D, 
264E, 264F, 264G 14% 

12.2021 07.2021 

 

Dopuszczenie 
waloryzacji ceny 
oraz określenie 
zasad waloryzacji 

Nie dotyczy, z poniżej opisanymi zastrzeżeniami: 
1.W przypadku zmiany stawki VAT, podatek zostanie odpowiednio doliczony do ceny lokalu bądź 
odliczony od ceny lokalu, zgodnie z obowiązującymi w tym względzie przepisami, z zastrzeżeniem 
postanowień ust. umowy deweloperskiej. 

WARUNKI ODSTĄPIENIA OD UMOWY DEWELOPERSKIEJ 

Należy opisać na 
jakich warunkach 
można odstąpić 
od umowy 
deweloperskiej 

Nabywca ma prawo odstąpić od umowy deweloperskiej zgodnie z art. 29 ustawy z dnia 16 września 
2011r o ochronie praw nabywcy lokalu mieszkalnego lub domu jednorodzinnego oraz w przypadkach 
określonych w § 18 i  § 19 ust  umowy deweloperskiej: 

 
I 

1.Nabywcy przysługuje prawo odstąpienia od umowy deweloperskiej, w terminie 30 (trzydziestu) dni, 
licząc od dnia jej zawarcia, jeżeli: 
1) umowa deweloperska nie zawiera elementów, o których mowa w art. 22 Ustawy o Ochronie Praw 
Nabywcy; 
2) informacje zawarte w umowie deweloperskiej nie są zgodne z informacjami zawartymi w Prospekcie 
Informacyjnym lub w załącznikach do Prospektu Informacyjnego, za wyjątkiem zmian, o których mowa 
w art. 22 ust. 2 Ustawy o Ochronie Praw Nabywcy; 
3) Deweloper nie doręczył zgodnie z art. 18 i art. 19 Ustawy o Ochronie Praw Nabywcy Prospektu 
Informacyjnego wraz z załącznikami 
4) informacje zawarte w Prospekcie Informacyjnym lub w załącznikach, na podstawie których zawarto 
umowę deweloperską, są niezgodne ze stanem faktycznym i prawnym w dniu jej podpisania. 
5) Prospekt Informacyjny, na podstawie którego zawarto umowę deweloperską, nie zawiera informacji 
określonych we wzorze prospektu informacyjnego stanowiącego załącznik do Ustawy o Ochronie Praw 
Nabywcy. 
2. Nabywcy przysługuje prawo odstąpienia od umowy deweloperskiej w przypadku nie przeniesienia 
na Nabywcę przez Dewelopera własności Lokalu wraz z prawami związanymi, w terminie wyznaczonym 
przez Nabywcę, w trybie ustalonym w §8. ust 6. umowy deweloperskiej. 
3. W razie odstąpienia przez Nabywcę od umowy deweloperskiej, w przypadkach, o których mowa 
powyżej, Deweloper zobowiązany jest zwrócić Nabywcy zapłacone z tytułu Ceny kwoty w wysokości 
nominalnej, w części wypłaconej Deweloperowi przez Bank z mieszkaniowego rachunku powierniczego, 
w terminie 14 (czternastu) dni, licząc od dnia doręczenia Deweloperowi skutecznego oświadczenia o 
odstąpieniu. 
4. W razie odstąpienia przez Nabywcę od umowy deweloperskiej, w przypadku, o którym mowa w ust. 
2. powyżej, Deweloper zobowiązany jest zapłacić Nabywcy karę umowną w wysokości 5% (pięć 
procent) Ceny, w terminie 14 (czternastu) dni, licząc od dnia doręczenia Deweloperowi wezwania do 
zapłaty kary umownej. 
5. W przypadku opóźnienia w zawarciu Umowy Przeniesienia Własności, z przyczyn leżących po stronie 
Dewelopera, i nieskorzystania przez Nabywcę z prawa odstąpienia od umowy deweloperskiej, 
Deweloper zobowiązany jest do zapłacenia Nabywcy kary umownej naliczanej za każdy dzień 
opóźnienia, w wysokości ustalonej jako iloczyn stopy odsetek ustawowych i Ceny, jednak łącznie nie 



więcej niż 5% (pięć procent) Ceny. Zapłata kary nastąpi w terminie 14 (czternastu) dni, licząc od dnia 
otrzymania wezwania do zapłaty kary umownej. 
 
 
 
6.Deweloperowi przysługuje prawo odstąpienia od umowy deweloperskiej: 
1) w przypadku niespełnienia przez Nabywcę świadczeń pieniężnych z tytułu Ceny, w wysokościach i w 
terminach, określonych w §10 ust. 2 umowy deweloperskiej, mimo wezwania Nabywcy do uiszczenia 
zaległych kwot w terminie 30 (trzydziestu) dni, licząc od dnia doręczenia wezwania, chyba że 
niespełnienie przez Nabywcę świadczenia pieniężnego jest spowodowane działaniem siły wyższej; 
2)  w przypadku niestawienia się Nabywcy do odbioru Lokalu w terminie wyznaczonym przez 
Dewelopera w trybie ustalonym w §11 ust. 3 powyżej, chyba że niestawienie się Nabywcy jest 
spowodowane działaniem siły wyższej; 
3) w przypadku niestawienia się Nabywcy do zawarcia Umowy Przeniesienia Własności w trybie 
ustalonym w §8 ust. 4 umowy deweloperskiej, chyba że niestawienie się Nabywcy jest spowodowane 
działaniem siły wyższej. 
 
7. W razie odstąpienia przez Dewelopera od umowy deweloperskiej, w przypadkach, o których mowa 
powyżej, Deweloper zobowiązany jest zwrócić Nabywcy zapłacone z tytułu Ceny kwoty w wysokości 
nominalnej, w części wypłaconej Deweloperowi przez Bank z mieszkaniowego rachunku powierniczego, 
w terminie 30 (trzydziestu) dni, licząc od dnia złożenia przez Dewelopera skutecznego oświadczenia o 
odstąpieniu. 
Deweloper ma prawo dokonać potrącenia z kwot zapłaconych przez Nabywcę z tytułu Ceny, 
podlegających zwrotowi na rzecz Nabywcy, ewentualnych odsetek za opóźnienie, kary umownej, o 
której mowa w ust. 8 poniżej, oraz kosztów przywrócenia Lokalu do stanu poprzedniego, o których 
mowa w §13 ust. 5 umowy deweloperskiej. 
8. W razie odstąpienia przez Dewelopera od umowy deweloperskiej, z przyczyn leżących po stronie 
Nabywcy, o których mowa w ust. 6 pkt. 2 i 3 powyżej, Nabywca jest zobowiązany zapłacić Deweloperowi 
karę umowną w wysokości 5% (pięciu procent) Ceny, w terminie 14 (czternastu) dni, licząc od dnia 
otrzymania wezwania do zapłaty kary umownej. 
9.W przypadku opóźnienia w odbiorze Lokalu lub zawarciu Umowy Przeniesienia Własności, z powodu 
okoliczności leżących po stronie Nabywcy, i nieskorzystania przez Dewelopera z prawa odstąpienia od 
umowy deweloperskiej, Nabywca zobowiązany jest do zapłacenia Deweloperowi kary umownej 
naliczanej za każdy dzień opóźnienia, w wysokości ustalonej jako iloczyn stopy odsetek ustawowych i 
Ceny, jednak łącznie nie więcej niż 5% (pięć procent) Ceny. Zapłata kary nastąpi w terminie 14 
(czternastu) dni, licząc od dnia otrzymania wezwania do zapłaty kary umownej. 
10. Strony postanawiają, że zapłata kary umownej przez jedną ze stron nie pozbawia drugiej strony 
prawa dochodzenia odszkodowania przenoszącego wysokość zastrzeżonej kary. 

II 
1.Oświadczenie o odstąpieniu od umowy deweloperskiej w przypadkach, o których mowa w umowie, 
wymaga formy pisemnej z podpisem notarialnie poświadczonym. 
2. Oświadczenie Nabywcy o odstąpieniu od umowy deweloperskiej jest skuteczne, jeżeli zawiera zgodę 
Nabywcy na wykreślenie z księgi wieczystej prowadzonej dla Nieruchomości roszczenia o wybudowanie 
budynku, ustanowienie odrębnej własności lokalu mieszkalnego i przeniesienia prawa własności tego 
lokalu oraz praw niezbędnych do korzystania z lokalu, wynikających z umowy deweloperskiej, złożoną 
w formie pisemnej z podpisem notarialnie poświadczonym. 
3. W przypadku odstąpienia od umowy deweloperskiej przez Dewelopera, z przyczyn określonych w 
§18 ust. 6 umowy, Nabywca niniejszym wyraża zgodę na wykreślenie roszczenia o wybudowanie 
budynku, ustanowienie odrębnej własności lokalu mieszkalnego i przeniesienia prawa własności tego 
lokalu oraz praw niezbędnych do korzystania z lokalu, wynikających z umowy deweloperskiej, 
ujawnionego na jego rzecz w księdze wieczystej prowadzonej dla Nieruchomości. Niniejsza zgoda 
uprawnia Dewelopera do złożenia we właściwym sądzie wniosku o wykreślenie takiego roszczenia z 
księgi wieczystej prowadzonej dla Nieruchomości. 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 

INNE INFORMACJE 

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

Bank będzie wydawał Kredytobiorcy zezwolenia na bezobciążeniowe odłączanie budynków mieszkalnych jednorodzinnych i 
pozostałych pomieszczeń/powierzchni oraz udziałem w prawie do gruntu, obejmujące zgodę na utworzenie odrębnych ksiąg 
wieczystych dla budynków mieszkalnych jednorodzinnych nieobciążonych hipotekami na rzecz Banku po wpłacie 100% ceny 

brutto ze sprzedaży danego budynku.  
 

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: 
Deweloper informuje o możliwości zapoznania się z ww. dokumentami w siedzibie Dewelopera, znajdującej się w Krakowie 
przy ul. Bogusławskiego 10/3A 

 
 
 
 
 
 
 
 
CZĘŚĆ INDYWIDUALNA 
Cena m2 
powierzchni 
lokalu 
mieszkalnego lub 
domu jedno-
rodzinnego 

……. zł/m2 

Określenie 
położenia oraz 
istotnych cech 
domu 
jednorodzinnego 
będącego 
przedmiotem 
umowy 
deweloperskiej 

liczba kondygnacji Budynek ma 3 kondygnacje. 

technologia wykonania Tradycyjna  

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

Wg załączniki nr 4 Standard wykończenia 

liczba lokali w budynku 16 lokali 



lub budynku w 
którym ma 
znajdować się 
lokal mieszkalny 
będący 
przedmiotem 
umowy 
deweloperskiej 

liczba miejsc garażowych i postojowych Nie mniej niż 16 miejsc postojowych 
zewnętrznych 

dostępne media w budynku wod-kan, prąd, gaz, domofon, instal. wewn.TV 
i Internet – do wykorzystania przez operatora 

dostęp do drogi publicznej tak 

Określenie 
usytuowania 
lokalu 
mieszkalnego w 
budynku, jeżeli 
przedsięwzięcie 
deweloperskie 
dotyczy lokali 
mieszkalnych 

zgodnie z załącznikiem „karta mieszkania” 

Określenie 
powierzchni i 
układu 
pomieszczeń oraz 
zakresu i 
standardu prac 
wykończeniowych
, do których 
wykonania 
zobowiązuje się 
deweloper 

Szczegółową powierzchnię i układ określa załącznik nr 3„karta mieszkania”. 
 

   
podpis dewelopera albo osoby uprawnionej do jego reprezentacji oraz 

pieczęć firmowa 
 
 

 

  

…………………………………………… 

 

 


