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Stan na dzień sporządzenia prospektu informacyjnego 

 

14.10.2016 r. 

PROSPEKT INFORMACYJNY 

CZĘŚĆ OGÓLNA 

I. DANE IDENTYFIKACYJNE I KONTAKTOWE DOTYCZĄCE DEWELOPERA 

DANE DEWELOPERA 

Deweloper PRZEDSIĘBIORSTWO BUDOWNICTWA OGÓLNEGO 

 „EKOBUD” SP. Z O. O. 

Nr KRS0000037360 

dane identyfikacyjne (nazwa, forma prawna, nr KRS lub nr wpisu do CEiDG) 

Adres ul. Przemysłowa 8 

14-100 Ostróda 

(adres lokalu przedsiębiorstwa) 

Nr NIP i REGON (NIP) (REGON) 

741-000-36-68 510210493 

Nr telefonu (89) 646-22-71 

Adres poczty elektronicznej info@ekobud.ostroda.pl 

Nr faksu (89) 646-46-12 

Adres strony internetowej 

dewelopera 
www.ekobud.ostroda.pl 

II. DOŚWIADCZENIE DEWELOPERA 

HISTORIA I UDOKUMENTOWANE DOŚWIADCZENIE DEWELOPERA 

Przedsiębiorstwo Budownictwa Ogólnego „EKOBUD” Sp. z o.o. w Ostródzie ul. Przemysłowa 8 jest spółką prawa handlowego. 

Przedsiębiorstwo istnieje  i działa od ponad 40 lat na terenie obecnego  woj. Warmińsko-mazurskiego oraz województw ościennych. 

Spółka EKOBUD zrealizowała wiele inwestycji o różnorodnym charakterze, w tym między innymi: 

 budynki mieszkalne oraz całe osiedla mieszkaniowe 

 obiekty użyteczności publicznej 

 hale sportowe i sale gimnastyczne 

 obiekty szkolne i dydaktyczne 

 hale przemysłowe 

 obiekty ochrony środowiska i oczyszczalnie ścieków 

 roboty drogowe, uzbrojenia terenów i inne budowle inżynieryjne 

Przedsiębiorstwo realizuje inwestycje budowlane zarówno samodzielnie w ramach działalności deweloperskiej, jak również dla jednostek 

państwowych i samorządowych w systemie zamówień publicznych. Wykonywane są również zlecenia dla klientów indywidualnych, 

zapewniając współpracę z Inwestorem już na etapie przygotowania inwestycji (wybór technologii, wersji materiałowej, opracowanie 

dokumentacji wraz z ustaleniem kosztów zadania inwestycyjnego), aż po uzyskanie pozwolenie na użytkowanie.  

Przedsiębiorstwo zapewnia krótkie terminy realizacji, wysoką jakość robót popartą dwudziestoletnim doświadczeniem, wykwalifikowaną    

kadrą (kilkunastu inżynierów) oraz  uzyskanym certyfikatem ISO 9001.  

 

 

mailto:info@ekobud.ostroda.pl
http://www.ekobud.ostroda.pl/


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

ukończone przedsięwzięcia deweloperskie, w tym ostatnie) 

Adres 
ul. Rataja 19/10a 

10-203 Olsztyn 

Data rozpoczęcia 08.04.2014r. 

Data wydania ostatecznego 

pozwolenia na użytkowanie 
03.02.2016r. 

PRZYKŁAD INNEGO UKOŃCZONEGO PRZEDSIĘWZIĘCIA DEWELOPERSKIEGO 

Adres 
ul. Tarasa Szewczenki 5 

10-274 Olsztyn 

Data rozpoczęcia 19.04.2010r. 

Data wydania ostatecznego 

pozwolenia na użytkowanie 
30.03.2013r. 

OSTATNIE UKOŃCZONE PRZEDSIĘWZIĘCIE DEWELOPERSKIE 

Adres 
ul. Pieniężnego 25  

14-100 Ostróda 

Data rozpoczęcia 01.09.2014r. 

Data wydania ostatecznego 

pozwolenia na użytkowanie 
17.08.2015r. 

 

 

 

Czy przeciwko deweloperowi 

prowadzono (lub prowadzi się) 

postępowania egzekucyjne na 

kwotę powyżej 100 000 zł 

NIE 



III. INFORMACJE DOTYCZĄCE NIERUCHOMOŚCI I PRZEDSIĘWZIĘCIA DEWELOPERSKIEGO 

INFORMACJE DOTYCZĄCE GRUNTU 

Adres i nr działki ewidencyjnej
 1
 Działka ewidencyjna nr: 7/6 

Obręb: Górka 

Gmina: Ostróda 

Nr księgi wieczystej EL1O/00050857/0 

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
 2
 

Działka ewidencyjna nr 7/6: 

Prawo do nieruchomości: własność 

Powierzchnia: 1,2408 ha 

Plan zagospodarowania 

przestrzennego dla sąsiadujących 

działek
 3
 

Przeznaczenie w planie:  

Zgodnie z uchwałą  nr VIII/59/2015 z dnia 19 czerwca 2015r. w sprawie 

uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania 

przestrzennego gminy Ostróda terenu części obrębu: Kajkowo, Górka 

Lipowiec teren oznaczony symbolem: 

1MW – tereny zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej 
- Przeznaczenie podstawowe: zabudowa mieszkaniowa wielorodzinna. 
- Przeznaczenie uzupełniające: usługi nieuciążliwe ( w tym handel 
detaliczny) realizowane w parterach budynków wielorodzinnych lub jako 
budynki wolnostojące, komunikacja wewnętrzna, parkingi, infrastruktura 
techniczna 

1KDW – tereny dróg wewnętrznych 

1 ZP – tereny zieleni urządzonej 

1U – tereny zabudowy usługowej 

Dopuszczalna wysokość zabudowy: 

- cztery kondygnacje nadziemne w tym poddasze użytkowe 

Dopuszczalny procent zabudowy działki: 

a) Powierzchnia terenu biologicznie czynnego minimum 20%. 
b) Maksymalny wskaźnik powierzchni zabudowy 50%. 
c) Minimalny wskaźnik powierzchni zabudowy – nie ustala się. 
d) Minimalna intensywność zabudowy w odniesieniu do powierzchni 
działki budowlanej – nie ustala się; 
e) Maksymalna intensywność zabudowy w odniesieniu do powierzchni 

działki budowlanej – 2,50. 

                                                           
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”. 



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 

Zgodnie z pismem RGP.6727.20.2016 Wójta Gminy Ostróda 

przeznaczenie terenów sąsiadujących z działką ewidencyjną 7/6 obręb 

Górka zostało w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego 

określone jako: 

- zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna i pensjonatowa (projektowana) 

- zabudowa mieszkaniowa wielorodzinna 

- zabudowa usługowa 

- lasy 

- drogi publiczne, wewnętrzne, ciągi piesze i rowerowe 

- zieleń objęta formami ochrony z tytułu przepisów o ochronie przyrody i 

zieleń urządzona 

- zabudowa turystyczno-wypoczynkowa, sportu i rekreacji 

 

W promieniu 600m od działki 233/7 obręb Kajkowo planowana jest 

budowa drogi krajowej nr 16. 

W zakresie inwestycji komunalnych planowana jest inwestycja na działce 

nr 200 obręb Kajkowo dotycząca budowy grogi gminnej wraz z 

odwodnieniem oraz uzbrojeniem obejmującym sieć wodociągową i 

oświetlenie uliczne.  

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 

Decyzja nr  157/2016 z dnia 17.05.2016r. (znak BA.6740.128.2016) 

Organ wydający: Starosta Ostródzki 

Planowany termin rozpoczęcia 

i zakończenia prac budowlanych 

Rozpoczęcie prac budowlanych: 10.06.2016 r. 

Zakończenie prac budowlach: 31.01.2018r. 

 

Termin, do którego nastąpi  

przeniesienie prawa własności 

nieruchomości 

Do 30.03.2018r. 

Opis przedsięwzięcia  

deweloperskiego 

Liczba budynków mieszkalnych 4 

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

9 m 

Sposób pomiaru powierzchni 

lokalu mieszkalnego lub domu 

jednorodzinnego 

wg normy PN-ISO 9836/97 

Zamierzony sposób i procentowy 

udział źródeł finansowania  

przedsięwzięcia deweloperskiego 

środki własne 

nie dotyczy 

                                                           
* Niepotrzebne skreślić (kliknąć dwukrotnie na tekst). 



Środki ochrony nabywców bankowy rachunek powierniczy 

służący gromadzeniu środków 

nabywcy  

otwarty* zamknięty* 

 
gwarancja instytucji finansowej gwarantująca zwrot środków nabywcy lokalu, 

w razie nieprzeniesienia odrębnej własności w terminie określonym w umowie – nie 

dotyczy 

  

Główne zasady funkcjonowania 

wybranego rodzaju 

zabezpieczenia 

środków nabywcy 

Otwarty mieszkaniowy rachunek powierniczy – to zgodnie z art. 3 pkt 7 ustawy z 

dnia 16 września 2011 r. o ochronie praw nabywcy lokalu mieszkalnego lub  domu 

jednorodzinnego (Dz. U.2011 nr 232 poz. 1377) należący do dewelopera rachunek 

powierniczy w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. – Prawo 

bankowe (Dz. U. z 2002 r. Nr 72, poz. 665, z późn. Zm.) służący gromadzeniu 

środków pieniężnych  wpłacanych  przez nabywcę, na cele określone w umowie 

deweloperskiej, z którego wypłata zdeponowanych środków następuje zgodnie z 

harmonogramem przedsięwzięcia deweloperskiego określonego w tej umowie;  

Mieszkaniowy rachunek powierniczy prowadzony będzie zgodnie z zasadami 

określonymi w w/w ustawie.   

-  dla przedsięwzięcia deweloperskiego deweloper zawiera umowę o prowadzenie 

otwartego mieszkaniowego rachunku powierniczego, zwanego dalej 

„mieszkaniowym rachunkiem powierniczym” 

- bank ewidencjonuje wpłaty i wypłaty odrębnie dla każdego nabywcy. 

- bank na żądanie nabywcy informuje o dokonanych wpłatach i wypłatach. 

- prawo wypowiedzenia umowy, przysługuje wyłącznie bankowi i tylko z ważnych 

powodów. 

- w przypadku wypowiedzenia umowy deweloper niezwłocznie zakłada nowy 

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

wypowiedzenia tej umowy. 

- środku zgromadzone na likwidowanym rachunku będą przekazywane przez bank, 

w którym dotychczas prowadzono taki rachunek , na rachunek powierniczy otwarty w 

innym banku. 

- w przypadku niezłożenia przez dewelopera dyspozycji przelewu środków, na 

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

umowy, bank zwraca środki znajdujące się na rachunku nabywcom. umowa o 

prowadzenie rachunku 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.  

- deweloper ma prawo dysponować środkami wypłacanymi  z rachunku, wyłącznie w 

celu realizacji przedsięwzięcia deweloperskiego, dla którego prowadzony jest ten 

rachunek.  

- koszty, opłaty i prowizje za prowadzenie rachunku obciążają dewelopera. 

- bank wypłaca deweloperowi środki zgromadzone na otwartym mieszkaniowym 

rachunku powierniczym po stwierdzeniu zakończenia danego etapu realizacji 

przedsięwzięcia deweloperskiego. 

 

Nazwa instytucji zapewniającej 

bezpieczeństwo środków nabywcy 

mBank S.A. z siedzibą w Warszawie przy ul. Senatorskiej 18, Oddział 

Korporacyjny Olsztyn al. Piłsudskiego 44A 

 

 

 

 

 

 



Harmonogram przedsięwzięcia 

deweloperskiego w etapach 
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Budynki wielorodzinne nr 1,2 

 

Budynki wielorodzinne nr 3,4 
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Elementy robót  Elementy robót 

       

E
T

A
P

 I 

1 
Zakup nieruchomości, projekty 

budowlane i wykonawcze 
1 

Zakup nieruchomości, projekty 
budowlane i wykonawcze 

20% 

3
0
.0

9
.2

0
1
6
r 

2 wykop 2 wykop 

3 ławy fundamentowe 3 ławy fundamentowe 

4 ściany i słupy piwnic 4 ściany i słupy piwnic 

      

 

E
T

A
P

 II 

5 strop piwnic 5 strop piwnic 

15% 

3
0
.1

1
.2

0
1
6
r 

6 ściany parteru 6 ściany parteru 

7 strop nad parterem 7 strop nad parterem 

8 ściany I piętra 8 ściany I piętra 

9 strop nad I piętrem 9 izolacje pionowe i obsypanie 

10 izolacje pionowe i obsypanie   

      

 

E
T

A
P

 III 

11 Ściany II piętra 10 strop nad I piętrem 

20% 

3
1
.0

2
.2

0
1
7
r 

12 Strop nad II piętrem 11 Ściany II piętra 

13 Ściany III piętra 12 Strop nad II piętrem 

14 Strop nad III piętrem 13 Ściany III piętra 

15 ściany poddasza 14 Strop nad III piętrem 

16 strop nad poddaszem 15 ściany poddasza 

  16 strop nad poddaszem 

  
 

 
    

E
T

A
P

 IV
 

17 dach konstrukcja 17 dach konstrukcja 

10% 

3
1
.0

5
.2

0
1
7
r 

18 ścianki działowe 18 ścianki działowe 

19 stolarka okienna 19 stolarka okienna 

       

E
T

A
P

 V
 

20 
instalacje elektryczne 

wewnętrzne - okablowanie /bez 
osprzętu/ 

  

10% 

3
1
.0

8
.2

0
1
7
r 

21 dach pokrycie bez orynnowania   

22 tynki wewnętrzne mieszkań   

23 podłoża mieszkań i balkonów   



24 
instalcje wewnętrzne sanitarne 
/bez grzejników, zaworów ter., 

liczników/ 
  

25 
docieplenie budynku  - bez 

wyprawy 
  

       

E
T

A
P

 V
I 

26 ścianki działowe piwnic 20 
instalacje elektryczne 

wewnętrzne - okablowanie /bez 
osprzętu/ 

15% 

3
0
.1

1
.2

0
1
7
r 

27 tynki, izolacje piwnic 21 dach pokrycie bez orynnowania 

28 
posadzki klatek schodowych, 

piwnic i garaży 
22 tynki wewnętrzne mieszkań 

29 
malowanie , wyprawy 

wewnętrzne i zewnętrzne 
23 podłoża mieszkań i balkonów 

30 
balustrady wewnętrzne i 

zewnętrzne 
24 

instalcje wewnętrzne sanitarne 
/bez grzejników, zaworów ter., 

liczników/ 

  25 
docieplenie budynku  - bez 

wyprawy 

       

E
T

A
P

 V
II 

31 drogi chodniki 26 ścianki działowe piwnic 

10% 

3
1
.0

1
.2

0
1
8
r 

32 przyłącza sanitarne 27 tynki, izolacje piwnic 

33 przyłącza elektryczne 28 
posadzki klatek schodowych, 

piwnic i garaży 

34 oświetlenie terenu 29 
malowanie , wyprawy 

wewnętrzne i zewnętrzne 

35 
elementy małej architektury, 

ogrodzenie 
30 

balustrady wewnętrzne i 
zewnętrzne 

36 

wyposażenie instalacji 
mieszkań (gniazdka, włączniki, 

oprawy, grzejniki, głowice 
ter.liczniki) 

31 drogi chodniki 

  32 przyłącza sanitarne 

  33 przyłącza elektryczne 

  34 oświetlenie terenu 

  35 
elementy małej architektury, 

ogrodzenie 

  36 

wyposażenie instalacji 
mieszkań (gniazdka, włączniki, 

oprawy, grzejniki, głowice 
ter.liczniki) 

              

  
        100% 

  

  

Dopuszczenie waloryzacji ceny 

oraz określenie zasad waloryzacji 

Brak waloryzacji ceny 

 

 

 

 

 

 



WARUNKI ODSTĄPIENIA OD UMOWY DEWELOPERSKIEJ 

Należy opisać na jakich warunkach 

można odstąpić od umowy 

deweloperskiej 

Warunki odstąpienia od umowy deweloperskiej – zgodnie z niżej wymienionymi 
zapisami w tej umowie:                                        
                                                                          § 17 

                    1.Prawo odstąpienia od Umowy przysługuje Nabywcy w przypadkach wyżej wymienionych oraz 

          1) jeżeli przedmiotowa umowa nie zawiera elementów, o których mowa w art. 22 ustawy o ochronie praw nabywcy 
lokalu mieszkalnego lub domu jednorodzinnego z dnia 16 września 2011 roku  (Dz. U. Nr 232 z 2011 roku, poz. 1377) ;  

          2) jeżeli informacje zawarte w niniejszej umowie nie są zgodne z informacjami zawartymi w prospekcie 
informacyjnym lub w załącznikach, za wyjątkiem zmian, o których mowa w art. 22 ust. 2  ustawy o ochronie praw 
nabywcy lokalu mieszkalnego lub domu jednorodzinnego z dnia 16 września 2011roku (Dz. U. Nr 232 z 2011 roku,poz. 
1377) ; 

          3) jeżeli Deweloper nie doręczył  prospektu informacyjnego wraz z załącznikami;  

          4) jeżeli informacje zawarte w prospekcie informacyjnym lub w załącznikach, na podstawie których zawarto  
niniejszą umowę, są niezgodne ze stanem faktycznym i prawnym w dniu podpisania niniejszej umowy,  

          5) jeżeli Prospekt Informacyjny, na podstawie którego zawarto niniejszą umowę, nie zawiera informacji 
określonych we wzorze prospektu informacyjnego stanowiącego załącznik do ustawy o ochronie praw nabywcy lokalu 
mieszkalnego lub domu jednorodzinnego z dnia 16 września 2011roku  (Dz. U. Nr 232 z 2011 roku, Poz. 1377) ; - 

          6) w przypadku niedotrzymania zobowiązania przeniesienia prawa, o którym mowa w § 4 ust.1 pkt 2 Umowy w 
terminie określonym w § 15 ust.1.  

                    2. W przypadkach opisanych powyżej w ust. 3 pkt 1-5, Nabywcy ma prawo odstąpienia od niniejszej umowy 
w terminie 30 ( trzydziestu) dni od dnia jej zawarcia. Po tym terminie odstąpienie będzie bezskuteczne 

                    3. Oświadczenie o odstąpieniu od Umowy wymaga zachowania formy pisemnej pod rygorem 
nieważności i powinno być wysłane listem poleconym na adres drugiej Strony wskazany w Umowie.  

                    4. W przypadku opisanym powyżej w ust. 1 pkt 6 Umowy, Nabywcy zachowują roszczenie z tytułu kary 
umownej za okres opóźnienia.  

                    5. Dla swojej skuteczności oświadczenie Nabywcy o odstąpieniu od Umowy, musi zawierać zgodę na 
wykreślenie roszczenia o przeniesienie własności przedmiotu Umowy, złożone w formie pisemnej z podpisem notarialnie 
poświadczonym, jeżeli został złożony wniosek o wpis takiego roszczenia do księgi wieczystej. Brak takiego 
oświadczenia, powoduje, że odstąpienie jest bezskuteczne .  

                    6. Deweloperowi przysługuje prawo odstąpienia od Umowy w przypadkach określonych w tejże umowie 
oraz w sytuacji:  

          1) niespełnienia przez Nabywcy świadczenia pieniężnego w terminie lub w wysokości określonych w § 9 i § 10 
Umowy,  

          2) niestawienia się przez Nabywcę do odbioru mieszkania lub umowy przenoszącej własność w terminie 
określonym w § 12 ust.5 Umowy,  

                    7. W przypadku skorzystania przez Dewelopera z prawa odstąpienia od Umowy z przyczyn określonych 
wyżej w ust. 6 niniejszego paragrafu i w innych przypadkach określonych w Umowie Nabywcy wyrażą zgodę na 
wykreślenie z księgi wieczystej roszczenia o przeniesienie własności przedmiotu Umowy. Oświadczenie należy złożyć w 
formie pisemnej z podpisem notarialnie poświadczonym. Brak takiej zgody stanowi podstawę do naliczenia kary 
umownej w wysokości 0,01% za każdy dzień zwłoki od ceny brutto przedmiotu umowy liczonych od 21 dnia od wysłania 
oświadczenia o odstąpieniu przez Dewelopera od Umowy. 

                    8. W przypadku wykonania prawa odstąpienia od niniejszej Umowy, zwrot sumy uiszczonych przez 
Nabywcę kwot tytułem ceny nastąpi w terminie 30 (trzydziestu) dni od daty odstąpienia od Umowy, pomniejszonych o 
wartość robót dodatkowych lub zamiennych wykonanych na zlecenie Nabywcy, w tym także wartość robót niezbędnych 
do przywrócenia lokalu do stanu pierwotnego przewidzianego w projekcie oraz wysokość kwot niezapłaconych kosztów 
administrowania i eksploatacji, które Nabywcy zobowiązani byli ponosić zgodnie z niniejszą Umową naliczonych do dnia 
faktycznego opuszczenia lokalu, a w przypadku odstąpienia od Umowy przed Dewelopera z przyczyn wskazanych wyżej 
w ust. 6 również o uiszczony zadatek. Po dokonaniu zwrotu, Deweloper niezwłocznie wystawi i doręczy Nabywcom 
stosowne faktury korygujące. Nabywcy zobowiązani są potwierdzić odbiór faktur korygujących przez złożenie podpisu na 
kopii faktur korygujących wraz z datą ich otrzymania oraz do niezwłocznego dostarczenia Deweloperowi wszystkich 
podpisanych faktur korygujących wystawionych przez Dewelopera 

                    9. Nabywcy oświadczają, że wszelkie kwoty należne im od Dewelopera zgodnie z Umową (w tym w 
szczególności należne w związku z odstąpieniem od umowy przez którąkolwiek ze Stron) powinny być wpłacane 
przelewem na wskazany rachunek bankowy Nabywcę, nr rachunku 
 
                                                      
 
 
 
 
 
 
 
 
 

SKUTKI ODSTĄPIENIA OD UMOWY 



                                                                                 § 18 

                1. W przypadku odstąpienia od Umowy przez którąkolwiek ze Stron, Nabywcy zobowiązani będą do 
przywrócenia Lokalu do stanu sprzed wprowadzenia zmian dokonanych przez Nabywców lub na wniosek Nabywców, w 
terminie 30 (trzydziestu) dni od odstąpienia od Umowy. Po bezskutecznym upływie powyższego terminu Deweloper 
uprawniony będzie do doprowadzenia Lokalu do stanu opisanego wyżej na koszt i ryzyko Nabywcy. Koszty przywrócenia 
zostaną potrącone z kwot, które Deweloper ma zwrócić Nabywcy. 

                2. W przypadku odstąpienia od Umowy zwrot przedmiotu Umowy nastąpi na podstawie protokołu zwrotnego w 
terminie 14 (czternastu) dni od wykonania prawa odstąpienia. 

              3. Jeżeli zwrot przedmiotu Umowy nie nastąpi w terminie wskazanym w ust.2 ---powyżej Nabywcy zobowiązani 
będą do zapłaty kwoty w wysokości 200 złotych + podatek VAT w odpowiedniej stawce o ile będzie należny, za każdy 
dzień bezumownego korzystania z przedmiotu Umowy, licząc od dnia złożenia oświadczenia o odstąpieniu od Umowy 

 

 

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: 

- NIE DOTYCZY 

Deweloper umożliwia zapoznanie 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: 

6) zagospodarowaniem terenu z uzbrojeniem i drogami 

7) instalacjami sanitarnymi wewnętrznymi 

8) instalacjami elektrycznymi wewnętrznymi 

9) wizualizacjami inwestycji 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



CZĘŚĆ INDYWIDUALNA 

Cena m
2
 powierzchni lokalu  

mieszkalnego lub domu 

jednorodzinnego 

3.700,00 – 4.000,00 zł/m2 cena brutto  

Określenie położenia oraz istotnych 

cech domu jednorodzinnego 

będącego przedmiotem umowy 

deweloperskiej lub budynku w którym 

ma znajdować się lokal mieszkalny 

będący przedmiotem umowy 

deweloperskiej 

Liczba kondygnacji 

 5 : piwnica, parter, 1-3 piętro - w tym:  

- 1 kondygnacja podziemna 

- 4 kondygnacje nadziemne 

 

Technologia wykonania 

 Tradycyjna murowana z elementami żelbetowymi: 

- ściany nośne z cegły silikatowej gr. 24cm 

- stropy żelbetowe typu filigran 

- ławy i stopy fundamentowe żelbetowe 

- dach o konstrukcji drewnianej  

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

klatki schodowe, korytarze: w pełni wykończone (tynki, malowanie, 

posadzki – płytki / gress, balustrady, stolarka, domofon, oświetlenie 

klatki); 

balkony: posadzki betonowe 

piwnice: drewniane skrzydła drzwiowe ażurowe do komórek 

lokatorskich, posadzki betonowe; 

garaże : posadzka betonowa, brama garażowa, Malowanie ścian, 

oświetlenie; 

teren zewnętrzny: trawniki, chodniki, drogi i parkingi wyłożone kostką 

betonową, oświetlenie zewnętrzne, monitoring 

 

Liczba lokali w poszczególnych budynkach: 

 Budynek nr 1 – 24 lokale mieszkalne  

 Budynek nr 2 – 28 lokale mieszkalne 

 Budynek nr 3 – 28 lokale mieszkalne 

 Budynek nr 4 – 28 lokale mieszkalne 

RAZEM 108 lokali mieszkalnych 

Liczba garaży i miejsc postojowych  

- pod budynkiem nr 1 – 5 garaży 

- pod budynkiem nr 2 – 5 garaży 

- pod budynkiem nr 3 – 5 garaży 

- pod budynkiem nr 4 – 7 garaży 

 Naziemne miejsca postojowe na terenie inwestycji – 90  

RAZEM 112 garaży i miejsc postojowych 

Dostępne media w budynku: 

woda, prąd, kanalizacja, TV naziemna cyfrowa DVBT, Internet, 

deszczówka  

Dostęp do drogi publicznej: Tak 



Określenie usytuowania lokalu 

mieszkalnego w budynku, jeżeli 

przedsięwzięcie deweloperskie 

dotyczy lokali mieszkalnych 

zgodnie z załączonym rzutem poziomym 

Określenie powierzchni i układu 

pomieszczeń oraz zakresu 

i standardu prac wykończeniowych, 

do których wykonania zobowiązuje 

się deweloper 

Powierzchnie i układ pomieszczeń zgodnie z załączonym rzutem 

poziomym. 

Zakres i standard prac wykończeniowych (standard deweloperski):  

- ocieplenie budynków wraz z kompletnym wykończeniem elewacji 

- podłoża pod posadzki 

- ściany /sufity – tynki gipsowe maszynowe 

- parapety wewnętrzne – konglomerat  

- stolarka PCV, drzwi wejściowe do lokali antywłamaniowe klasy B z 

zamkami klasy C  

- instalacja elektryczna z gniazdkami  i włącznikami bez opraw (w 

tym instalacja domofonowa (z domofonem w każdym lokalu), 

telefoniczna i RTV – ruraż) 

- instalacja c. o. kompletna (z grzejnikami z zaworami 

termostatycznymi, w łazienkach grzejniki drabinkowe) 

- instalacja wod-kan bez białego osprzętu (w tym przyłącza do 

wanny, umywalki, wc, zawór i odpływ do pralki, zawór i odpływ od 

zlewozmywaka); pobór wody z sieci, instalacja kanalizacyjna, rury 

PCV 

 

 

 podpis dewelopera albo osoby uprawnionej do 

jego reprezentacji oraz pieczęć firmowa 

 

   

Załączniki: 

1. Rzuty kondygnacji. 

2. Wzór umowy deweloperskiej  

 


