PROSPEKT INFORMACYJNY
SŁOMNICKA 4
Niniejszy Prospekt Informacyjny został opracowany na podstawie ustawy z dnia 16 września
2011 r. o ochronie praw nabywcy lokalu mieszkalnego lub domu jednorodzinnego (Dziennik
Ustaw nr 232 poz. 1377). Dane oraz zawarte w nim informacje zebrane zostały przy
zachowaniu maksimum rzetelności i staranności.
Obowiązuje od dnia 02.01.2019 roku.

CZĘŚĆ OGÓLNA
I. DANE IDENTYFIKACYJNE I KONTAKTOWE DOTYCZĄCE DEWELOPERA
DANE DEWELOPERA
Deweloper

Słomnicka 4 Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka komandytowa
KRS: 0000677975

Adres

30-015 Kraków, ul. Cieszyńska 9

Nr NIP i REGON

NIP: 6772420202

Nr telefonu

+48 12 427 04 73, +48 885 882 088

Adres poczty elektronicznej

biuro@slomnicka4.pl

Nr faksu

+48 12 427 04 73

Adres strony internetowej
dewelopera

http://www.slomnicka4.pl

DANE BIURA SPRZEDAŻY MIESZKAŃ
Adres

30-003 Kraków, ul. Lubelska 14/ U2

Dane kontaktowe

tel.
+48 885 882 088
mail: biuro@slomnicka4.pl
www: www.slomnicka4.pl

REGON: 367281256

II.

DOŚWIADCZENIE DEWELOPERA

HISTORIA I UDOKUMENTOWANE DOŚWIADCZENIE DEWELOPERA
Słomnicka 4 Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka komandytowa jest spółką celową założoną dla
zrealizowania Przedsięwzięcia Deweloperskiego pn. „Słomnicka 4” przy ulicy Słomnickiej 4 w Krakowie. Spółka
została zarejestrowana w Krajowym Rejestrze Sądowym Rejestrze Przedsiębiorców KRS pod numerem
0000677975 dnia 12.05.2017 r., otrzymała numer NIP 6772420202 oraz REGON 367281256 (dalej „Spółka” lub
„Deweloper”).
Inwestycja Słomnicka 4 jest pierwszym projektem realizowanym przez Słomnicka 4 Spółka z ograniczoną
odpowiedzialnością Sp. k.
Podmioty powiązane (m.in. z Grupy TK) ze Spółką osobowo lub kapitałowo mają doświadczenie w realizacji
projektów deweloperskich – przykłady takich przedsięwzięć przedstawione zostały w części INNE INFORMACJE.
Generalnym wykonawcą inwestycji „Słomnicka 4” jest TK-BUD spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Sp.K.
Firma TK-Bud Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Sp.K. powstała w 2011 roku z przekształcenia Zakładu
Remontowo-Budowlanego Krzysztof Pasek działającego na rynku budowlanym od 1989 roku.
Generalny Wykonawca zrealizował inwestycje dla takich deweloperów jak: KKI Krakoin, LC CORP, Wawel
Service, Grupa BUMA. W wyniku powyższej współpracy powstały m.in. przedsięwzięcia deweloperskie w
Krakowie: Słoneczne Miasteczko – ul. Braci Czeczów, Klonowica, Wielicka 44, Apartamenty Mochnackiego, czy
też Osiedle Familijne – ul. Dobrego Pasterza.
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 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

-------------Przeciwko deweloperowi nigdy nie było prowadzone postępowanie
egzekucyjne.
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III.

INFORMACJE DOTYCZĄCE NIERUCHOMOŚCI I PRZEDSIĘWZIĘCIA
DEWELOPERSKIEGO

INFORMACJE DOTYCZĄCE GRUNTU
Adres i nr działki ewidencyjnej

ul. Słomnicka 4, 30-003 Kraków, obręb 46, jedn. ewidencyjna
Krowodrza, działka nr 243/7 o powierzchni 0,2271 ha

Nr księgi wieczystej

KR1P/00568273/8

Istniejące obciążenia hipoteczne
nieruchomości lub wnioski o wpis
w dziale czwartym księgi wieczystej
W przypadku braku księgi
wieczystej informacja o
powierzchni działki i stanie
prawnym nieruchomości
Plan zagospodarowania
przestrzennego dla sąsiadujących
działek

Informacje zawarte w publicznie
dostępnych dokumentach
dotyczących przewidzianych
inwestycji w promieniu 1km od
przedmiotowej nieruchomości 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

nie dotyczy

nie dotyczy

przeznaczanie w planie

brak planu

dopuszczalna wysokość
zabudowy

nie dotyczy

dopuszczalny procent zabudowy

nie dotyczy

Poniżej przedstawiamy listę inwestycji, których realizacja jest
przewidziana w publicznie dostępnych dokumentach, a które znajdują się
w promieniu 1 km od przedsięwzięcia deweloperskiego Słomnicka 4:










Modernizacja torowiska tramwajowego wraz z infrastrukturą
towarzyszącą w ul. Królewskiej, ul. Podchorążych, ul. Bronowickiej
(na odcinku od ul. Głowackiego do ul. Rydla) wraz z pętlą
tramwajową na długości ok. 4 500 m pojedynczego toru.
Przebudowa ul. Szymanowskiego z wykonaniem chodnika oraz 30
miejsc postojowych
Przebudowa Rynku Kleparskiego
Rewitalizacja Placu Biskupiego
Rewitalizacja skweru przy al. Grottgera
Rewitalizacja Parku Krakowskiego
Budowa ogrodu rekreacyjnego z ogrodoterapią w centrum miasta,
ul. Helclów 2, DPS
Budowa Basenu przy ZSO nr 51 al. Kijowska 8

W „Stadium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania
przestrzennego Miasta Krakowa” w promieniu 1 km od nieruchomości
nie przewiduje się nowych inwestycji związanych z budową linii
szynowych oraz inwestycji komunalnych takich jak cmentarze, spalarnie
śmieci, oczyszczalnie ścieków czy wysypiska.
Odnośniki do stron internetowych Biuletynu Informacji Publicznej Miasta
Krakowa zawierających m.in. publicznie dostępne informacje na temat
inwestycji planowanych na terenie Miasta Krakowa znajdują się w pkt 1
działu Inne Informacje niniejszego prospektu informacyjnego.

3

INFORMACJE DOTYCZĄCE BUDYNKU
Czy jest pozwolenie na budowę
Czy pozwolenie na budowę jest
ostateczne
Czy pozwolenie na budowę jest
zaskarżone
Nr pozwolenia na budowę oraz
nazwa organu, który je wydał

Planowany termin rozpoczęcia i
zakończenia prac budowlanych
Termin, do którego nastąpi
przeniesienie prawa własności
nieruchomości

Opis przedsięwzięcia
deweloperskiego

tak
tak
nie
decyzja nr 2675/2016, znak AU-01-1.6740.2.829.2016.APO wydana przez
Prezydenta Miasta Krakowa dnia 07.11.2016 roku dla Fabryka Kart Trefl
Sp. z o.o., Podłęże 650, 32-003 Podłęże zatwierdzająca projekt
budowlany i udzielająca pozwolenia na budowę dot. zamierzenia
budowlanego: „Przebudowa, rozbudowa, nadbudowa i zmiana sposobu
użytkowania istniejącego budynku na funkcję biurową oraz dobudowa
budynku o funkcji mieszkalnej wielorodzinnej z częścią usługowohandlową, garażem podziemnym i zagospodarowaniem terenu na działce
nr 243/5 (obecnie po podziale działki nr 243/6 i 243/7) obr. 46
Krowodrza, przebudowa istniejącego zjazdu z działki nr 350 obr. jw.,
budowa zjazdu z działki nr 359 obr. jw. i infrastruktury technicznej na
działkach nr 350 243/5 (obecnie po podziale działki nr 243/6 i 243/7)
obr. jw. przy ul. Słomnickiej i ul. Cieszyńskiej w Krakowie.”
decyzja nr 286/6740.5/2017, znak AU-01-1.6740.5.311.2017.PPŁ wydana
przez Prezydenta Miasta Krakowa dnia 28.08.2017 roku przenosząca ww.
decyzję nr 2675/2016 na rzecz nowych inwestorów Fabryki Kart Trefl –
Kraków Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, Podłęże 650, 32-003
Podłęże oraz spółki Słomnicka 4 Spółka z ograniczoną
odpowiedzialnością Spółka komandytowa z siedzibą w Krakowie, ul.
Cieszyńska 9, 30-015 Kraków.
decyzja nr 71/6740.2/2018, znak AU-01-1.6740.2.1452.2017.JWI wydana
przez Prezydenta Miasta Krakowa dnia 18.01.2018 roku zmieniająca
decyzję nr 2675/2016 z dnia 07.11.2016 oraz zatwierdzająca zamienny
projekt budowlany.



rozpoczęcie prac budowlanych: 10.08.2017 r.
zakończenie prac budowlanych: do dnia 31.01.2019 r.

w terminie do 120 dni od daty uzyskania ostatecznej decyzji pozwolenia
na użytkowanie budynku, z tym, że nie później niż do dnia 31.07.2019 r.
Warunkiem zawarcia umowy przyrzeczonej jest terminowa wpłata na
rachunek Spółki ceny sprzedaży zgodnie z rozliczeniem końcowym lokalu
mieszkalnego.
liczba budynków
1
rozmieszczenie ich na
nieruchomości (należy podać
Nie dotyczy
minimalny odstęp pomiędzy
budynkami)
[cm]

Sposób pomiaru powierzchni lokalu
mieszkalnego lub domu
Zgodnie z PN-ISO 9836:1997
jednorodzinnego
Zamierzony sposób i procentowy
udział źródeł finansowania
100% - środki własne
przedsięwzięcia deweloperskiego
Środki ochrony nabywców
bankowy rachunek powierniczy
służący gromadzeniu środków
nabywcy
gwarancja instytucji finansowej
gwarantująca zwrot środków

otwarty
nie dotyczy
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Główne zasady funkcjonowania
wybranego rodzaju zabezpieczenia
środków nabywcy

nabywcy lokalu, w razie nie
przeniesienia odrębnej
własności w terminie
określonym w umowie
1. Umowa o prowadzenie otwartego mieszkaniowego rachunku
powierniczego została zawarta w celu zapewnienia ochrony wpłat
dokonywanych przez Nabywców lokali mieszkalnych w ramach
Przedsięwzięcia deweloperskiego „Słomnicka 4”, na podstawie Umów
deweloperskich zawieranych w formie aktów notarialnych pomiędzy
Deweloperem a Nabywcami, zgodnie z przepisami ustawy o ochronie
praw nabywcy lokalu mieszkalnego lub domu jednorodzinnego.
2. Bank zobowiązał się względem Dewelopera do przechowywania
środków pieniężnych wpłaconych przez Nabywców na otwarty
mieszkaniowy rachunek powierniczy oraz do realizacji dyspozycji
Dewelopera wypłat środków pieniężnych, zdeponowanych przez
poszczególnych Nabywców, na wskazany w treści dyspozycji
Dewelopera rachunek złotowy, prowadzony w banku krajowym lub
do zwrotu środków pieniężnych Nabywcom w przypadkach
określonych w Umowie.
3. Deweloper w treści Umowy deweloperskiej przyporządkowuje
każdemu z Nabywców wirtualny numer otwartego mieszkaniowego
rachunku powierniczego, wygenerowany zgodnie z treścią Umowy.
4. Deweloper zobowiązany jest zawiadomić Bank o zakończeniu danego
etapu realizacji Przedsięwzięcia deweloperskiego i złożyć dyspozycję
wypłaty środków pieniężnych; Bank odmawia wykonania dyspozycji
Dewelopera
dotyczącej
etapu
realizacji
Przedsięwzięcia
deweloperskiego, którego zakończenia Bank nie stwierdził; po
stwierdzeniu przez Bank zakończenia danego etapu realizacji
Przedsięwzięcia deweloperskiego, zgodnie z harmonogramem
Przedsięwzięcia deweloperskiego (określonym w prospekcie
informacyjnym), na podstawie dyspozycji, o której mowa powyżej –
Bank wypłaca Deweloperowi z otwartego mieszkaniowego rachunku
powierniczego środki pieniężne w określonej w umowie wysokości;
wypłatą zostaną objęte środki wpłacone na otwarty mieszkaniowy
rachunek powierniczy przez Nabywców, w odniesieniu do których
Deweloper złożył w Banku Oświadczenia.
5. Deweloper zobowiązuje się dysponować środkami wypłacanymi z
otwartego mieszkaniowego rachunku powierniczego wyłącznie w celu
realizacji Przedsięwzięcia deweloperskiego.
6. Umowę zawarto na czas oznaczony, tj. do dnia rozliczenia ostatniej
Umowy deweloperskiej, z której wpłaty skierowane zostały na
otwarty mieszkaniowy rachunek powierniczy w Banku. O fakcie
rozliczenia ostatniej Umowy deweloperskiej Deweloper zobowiązuje
się niezwłocznie poinformować Bank na piśmie. O zamknięciu
otwartego mieszkaniowego rachunku powierniczego na skutek
upływu czasu, na jaki Umowa mieszkaniowego rachunku
powierniczego została zawarta Bank zawiadamia Dewelopera na
piśmie.
7. Bank może rozwiązać Umowę z zachowaniem 60-dniowego okresu
wypowiedzenia zgodnie z Regulaminem, z ważnych powodów
określonych w Regulaminie; W przypadku wypowiedzenia przez Bank
Umowy i złożenia przez Dewelopera dyspozycji przelewu środków
zgromadzonych na mieszkaniowym rachunku powierniczym,
prowadzonym na podstawie Umowy, na mieszkaniowy rachunek
powierniczy Dewelopera w innym banku, w terminie 60 dni od dnia
wypowiedzenia tej Umowy, Bank przelewa środki zgromadzone na
5

8.

9.

10.
11.

12.

mieszkaniowym rachunku powierniczym na wskazany przez
Dewelopera mieszkaniowy rachunek powierniczy Dewelopera w
innym banku; W przypadku wypowiedzenia przez Bank Umowy i
niezłożenia przez Dewelopera dyspozycji przelewu środków, o którym
mowa w zdaniu poprzedzającym, Bank zwraca Nabywcom środki
znajdujące się na mieszkaniowym rachunku powierniczym.
W przypadku rozwiązania Umowy deweloperskiej, Bank wypłaci
środki zgromadzone na mieszkaniowym rachunku powierniczym na
podstawie zgodnych oświadczeń woli Dewelopera i Nabywcy o
sposobie podziału środków pieniężnych zgromadzonych przez
Nabywcę na mieszkaniowym rachunku powierniczym. Warunkiem
realizacji wypłaty, o której mowa powyżej, jest złożenie w Banku
umowy w formie aktu notarialnego rozwiązującej Umowę
deweloperską lub innego dokumentu lub dokumentów z podpisem zawierających zgodne oświadczenia woli Dewelopera i Nabywcy o
sposobie podziału środków pieniężnych zgromadzonych przez
Nabywcę na mieszkaniowym rachunku powierniczym, przy czym w
przypadku innego dokumentu lub dokumentów podpis Nabywcy
powinien być notarialnie poświadczony.
W przypadku odstąpienia od Umowy deweloperskiej przez
Dewelopera albo Nabywcę, Bank wypłaca Nabywcy przypadające mu
środki pozostałe na mieszkaniowym rachunku powierniczym po
otrzymaniu i weryfikacji następujących dokumentów:
a) oryginału (lub kopii) oświadczenia Dewelopera lub Nabywcy o
odstąpieniu od Umowy deweloperskiej, zawierającego
powołanie podstawy odstąpienia, przy czym oświadczenie woli
Dewelopera o odstąpieniu od Umowy deweloperskiej powinno
zostać złożone w formie pisemnej, a oświadczenie woli Nabywcy
o odstąpieniu od Umowy deweloperskiej powinno zostać
złożone Deweloperowi w formie pisemnej z podpisami
notarialnie poświadczonymi,
b) oryginału (lub kopii) oświadczenia Nabywcy, złożonego w formie
pisemnej z podpisami notarialnie poświadczonymi, o zgodzie na
wykreślenie z właściwej księgi wieczystej roszczenia o
przeniesienie własności nieruchomości – w przypadku, gdy
odstępującym od Umowy deweloperskiej jest Nabywca;
c) dowodu doręczenia oświadczenia o odstąpieniu od Umowy
deweloperskiej drugiej stronie Umowy deweloperskiej - jeżeli z
żądaniem wypłaty występuje strona odstępująca od Umowy
deweloperskiej.
Z tytułu Umowy Bank pobiera prowizje i opłaty określone w
Załączniku do Umowy, które obciążają Dewelopera.
Umowa nie może ulec zmianie bez zgody Nabywcy, z wyjątkiem
oprocentowania środków pieniężnych gromadzonych na otwartym
mieszkaniowym rachunku powierniczym.
W przypadku otrzymania przez Bank zawiadomienia od banku
kredytującego nabycie lokalu przez Nabywcę o korzystanie Nabywcy
z dofinansowania wkładu własnego ze środków budżetu państwa i o
odstąpieniu przez Nabywcę lub Dewelopera od Umowy
deweloperskiej, Deweloper zobowiązuje się do zapłaty tych środków
Bankowi i jeżeli saldo rachunku wirtualnego przypisanego Nabywcy
nie pozwala na zwrot środków, o których mowa powyżej,
Deweloper upoważnia Bank do pobrania z rachunku rozliczeniowego
Dewelopera środki stanowiące ewentualną różnicę pomiędzy kwotą
dofinansowania podlegająca zwrotowi, a środkami znajdującymi się
na subkoncie przypisanym Nabywcy.
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Nazwa instytucji zapewniającej
bezpieczeństwo środków nabywcy

mBank S.A.

Harmonogram przedsięwzięcia deweloperskiego
Słomnicka 4 w Krakowie
Numer
etapu
Etap 1

Etap 2

Etap 3
Etap 4

Etap 5

Etap 6

Etapy realizacji przedsięwzięcia deweloperskiego
- zakup nieruchomości (grunt)
- dokumentacja projektowa
- przygotowanie placu budowy
- roboty rozbiórkowe
- roboty ziemne
- roboty fundamentowe
- stan zero budynku (bez rampy zjazdowej do garażu)
- stan surowy otwarty parteru, I, II, III piętra
(ściany żelbetowe, słupy, belki, stropy, schody)
- stan surowy otwarty IV i V piętra
(ściany żelbetowe, słupy, belki, stropy, schody,
stropodach)
- stan surowy zamknięty:
pokrycie dachu, stolarka zewnętrzna (okna i drzwi
balkonowe)
- instalacje wewnętrzne część I: instalacje podtynkowe i
podposadzkowe (bez osprzętu, tablic, centralek, głowic,
ciepłomierzy, grzejników itd.)
- prace wykończeniowe zewnętrzne
ocieplenie budynku, elewacje, balkony
- prace wykończeniowe wewnętrzne
(posadzki, ściany, sufity, drzwi, wyposażenie tj.
balustrady na klatkach schodowych, skrzynki na listy,
numeracja mieszkań i pięter, windy)
- instalacje wewnętrzne część II: (osprzęt, tablice,
centralki, ciepłomierze, grzejniki, głowice itd.)
- zagospodarowanie terenu, rampa zjazdowa do garażu

Dopuszczenie waloryzacji ceny oraz
określenie zasad waloryzacji

Procentowy
podział kosztów

Data zakończenia

25%

ukończony

18%

ukończony

10%

ukończony

10%

ukończony

21%

ukończony

16%

31.01.2019 r.

100%
Ustalona w umowie deweloperskiej cena sprzedaży lokalu mieszkalnego
jest stała (bez względu na zmiany w ofercie handlowej dewelopera w
trakcie realizacji przedsięwzięcia deweloperskiego) i może ulec zmianie
jedynie wskutek jednej z następujących okoliczności:
a) zmiany stawki podatku VAT na lokale mieszkalne
b) wystąpienia różnicy w powierzchni lokalu mieszkalnego w
stosunku do projektowanej powierzchni lokalu mieszkalnego
(określonej w umowie deweloperskiej) o więcej niż 2%
W przypadku zmiany ceny lokalu mieszkalnego wskutek którejkolwiek z
w/w okoliczności, nabywcy przysługiwać będzie prawo do odstąpienia od
umowy deweloperskiej na warunkach określonych w umowie
deweloperskiej.

WARUNKI ODSTĄPIENIA OD UMOWY DEWELOPERSKIEJ
A. WARUNKI ODSTĄPIENIA OD UMOWY DEWELOPERSKIEJ PRZEZ NABYWCĘ LOKALU MIESZKALNEGO:
7

1. Przesłanki uprawniające Nabywcę lokalu mieszkalnego do odstąpienia od Umowy Deweloperskiej:
a) Umowa Deweloperska nie zawiera elementów, o których mowa w art. 22 Ustawy Deweloperskiej,
b) informacje zawarte w Umowie Deweloperskiej nie są zgodne z informacjami zawartymi w prospekcie
informacyjnym lub w załącznikach, za wyjątkiem zmian, o których mowa w art. 22 ust. 2 Ustawy
Deweloperskiej,
c) Deweloper nie doręczył zgodnie z art. 18 i art. 19 Ustawy, prospektu informacyjnego wraz z
załącznikami,
d) informacje zawarte w prospekcie informacyjnym lub w załącznikach, na podstawie których zawarto
Umowę Deweloperską, są niezgodne ze stanem faktycznym i prawnym w dniu podpisania Umowy
Deweloperskiej,
e) prospekt informacyjny, na podstawie którego zawarto Umowę Deweloperską, nie zawiera informacji
określonych we wzorze prospektu informacyjnego, stanowiącego załącznik do Ustawy,
f) w przypadku nie przeniesienia na Nabywcę prawa własności lokalu mieszkalnego, w terminie i na
warunkach określonych w Umowie Deweloperskiej,
g) zmiana ceny sprzedaży lokalu mieszkalnego z przyczyn określonych w Umowie Deweloperskiej.
2. Terminy w ciągu których Nabywca może złożyć oświadczenie o odstąpieniu od Umowy
Deweloperskiej:
a) 30 dni, licząc od dnia zawarcia Umowy Deweloperskiej – w przypadkach określonych w pkt 1 lit. a - e)
powyżej,
b) 60 dni, począwszy od dnia następującego po upływie dodatkowego 120-dniowego terminu
wyznaczonego Deweloperowi na przeniesienie prawa własności lokalu mieszkalnego, w stosunku do
terminu określonego w Umowie Deweloperskiej – w przypadku określonym w pkt 1 lit. f) powyżej,
c) 14 dni, licząc od dnia otrzymania od Dewelopera pisemnej informacji o zmianie ceny sprzedaży – w
przypadkach określonych w pkt 1 lit. g) powyżej.
3. Zasady zwrotu zaliczek wpłaconych przez Nabywcę na poczet ceny sprzedaży lokalu mieszkalnego w
przypadku odstąpienia przez Nabywcę od Umowy Deweloperskiej:
W przypadku odstąpienia Nabywcy od Umowy Deweloperskiej, o którym mowa w art. 29 Ustawy
Deweloperskiej, Deweloper zobowiązany jest zwrócić Nabywcy całą wpłaconą kwotę w wysokości
nominalnej w terminie do 30 dni od dnia, w którym wyżej wymienione oświadczenie stało się
skuteczne. Za każdy dzień opóźnienia Dewelopera naliczane będą odsetki ustawowe.
Oświadczenie woli Nabywcy o odstąpieniu od umowy deweloperskiej jest skuteczne, jeżeli zawiera
zgodę na wykreślenie z księgi wieczystej roszczenia o zawarcie umowy przyrzeczonej złożone w formie
pisemnej z podpisami notarialnie poświadczonymi.
B. WARUNKI ODSTĄPIENIA OD UMOWY DEWELOPERSKIEJ PRZEZ DEWELOPERA:
1. Przesłanki uprawniające Dewelopera do odstąpienia od Umowy Deweloperskiej:
a) niespełnienia przez Nabywcę świadczenia pieniężnego na poczet ceny lokalu mieszkalnego, w
terminach lub wysokości określonej w Umowie Deweloperskiej, pomimo wezwania Nabywcy w formie
pisemnej do uiszczenia zaległych kwot w terminie 30 dni od dnia doręczenia pisemnego wezwania,
chyba że niespełnienie przez Nabywcę świadczenia pieniężnego jest spowodowane działaniem siły
wyższej,
b) niestawienia się Nabywcy do odbioru lokalu mieszkalnego w terminie i na warunkach określonych w
Umowie Deweloperskiej, pomimo dwukrotnego doręczenia Nabywcy wezwania w formie pisemnej w
odstępie co najmniej 60 dni, chyba że niestawienie się Nabywcy jest spowodowane działaniem siły
wyższej,
c) niestawienia się Nabywcy do zawarcia umowy przenoszącej na Nabywcę własność lokalu mieszkalnego,
w terminie i na warunkach określonych w Umowie Deweloperskiej, pomimo dwukrotnego doręczenia
Nabywcy wezwania w formie pisemnej w odstępie co najmniej 60 dni, chyba że niestawienie się
Nabywcy jest spowodowane działaniem siły wyższej.
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2. Terminy, w ciągu których Deweloper może złożyć oświadczenie o odstąpieniu od Umowy
Deweloperskiej:
a) 30 dni od dnia doręczenia wezwania – w przypadku określonym w pkt. 1 lit. a) powyżej,
b) 60 dni, począwszy od dnia następującego po upływie drugiego z terminów wyznaczonego w wezwaniu
skierowanym do Nabywcy w formie pisemnej w odstępie co najmniej 60 dni – w przypadkach
określonych w pkt 1 lit. b) i c) powyżej.
3. Zasady zwrotu zaliczek wpłaconych przez Nabywcę na poczet ceny sprzedaży lokalu mieszkalnego w
przypadku odstąpienia przez Dewelopera od Umowy Deweloperskiej:
W przypadku odstąpienia od Umowy Deweloperskiej przez Dewelopera, Deweloper zwróci Nabywcy
wszystkie wpłacone przez Nabywcę (zgodnie z Umową Deweloperską) zaliczki na poczet ceny sprzedaży
lokalu mieszkalnego w wysokości nominalnej. Zwrot wymienionych wyżej kwot nastąpi na wskazany
przez Nabywcę rachunek bankowy, w terminie 30 dni od dnia odstąpienia przez Dewelopera od Umowy
Deweloperskiej. W przypadku odstąpienia od Umowy Deweloperskiej przez Dewelopera, Deweloper
uprawniony jest do zachowania zadatku w wysokości określonej w Umowie Deweloperskiej.

INNE INFORMACJE
1. W biurze sprzedaży inwestycji osoby zainteresowane zawarciem umowy deweloperskiej mogą
zapoznać się z następującymi dokumentami:
a)
b)
c)
d)

Aktualnym stanem księgi wieczystej prowadzonej dla nieruchomości
Kopią aktualnego odpisu z KRS dla Spółki Słomnicka 4 sp. z o.o. Sp. k.
Kopią pozwolenia na budowę
Sprawozdaniem finansowym sprawozdaniem finansowym dewelopera za ostatnie dwa lata, a w
przypadku realizacji inwestycji przez spółkę celową — sprawozdaniem spółki dominującej
e) Projektem architektoniczno – budowlanym
2. Informujemy, że w dniu zawarcia umowy przyrzeczonej nieruchomość nie będzie obciążona żadnymi
prawami i roszczeniami osób trzecich, za wyjątkiem służebności gruntowych i przesyłu niezbędnych do
prawidłowego funkcjonowania zrealizowanego na niej budynku w tym ustanowionych na rzecz
podmiotów dostarczających media, a także na rzecz sąsiadujących działek.
3. Odnośniki do stron internetowych Biuletynu Informacji Publicznej Miasta Krakowa zawierających m.in.
publicznie dostępne informacje na temat planowanych inwestycji na terenie Miasta Krakowa:
a) http://www.bip.krakow.pl/?bip_id=1&mmi=42 - Budżet Miasta Krakowa
b) http://www.bip.krakow.pl/?bip_id=1&mmi=11944 - Wieloletnia Prognoza Finansowa
c) http://www.bip.krakow.pl/?dok_id=25347 - Serwisy mapowe
d) http://www.bip.krakow.pl/?bip_id=1&mmi=12064 - Plany inwestycyjne Gminy Miejskiej Kraków
e) http://msip2.um.krakow.pl/portal_ogolny/ - Portal Ogólny obejmujący wyszukiwanie w zakresie
architektury, ewidencji gruntów i budynków, hydrografii, inwestycji, komunikacji, Studium
uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego, szkolnictwa, szlaków turystycznych oraz
terenów objętych planem urządzania lasu.
f) http://planowanie.um.krakow.pl/bppzoom/index.php - Przeglądarka opracowań kartograficznych
zawierająca Hipsometryczny atlas Miasta Krakowa; (link znajduje się również na stronie Biura
Planowania Przestrzennego http://planowanie.um.krakow.pl/bpp/)
g) http://mapa-akustyczna.um.krakow.pl:280/mapa_k/ - Mapa akustyczna Miasta Krakowa
h) http://www.bip.krakow.pl/?mmi=412 - Planowanie Przestrzenne
i) http://www.bip.krakow.pl/?dok_id=2772 - Postępowania w Wydziale Architektury i Urbanistyki
j) http://www.bip.krakow.pl/?dok_id=2962 - Informacja o środowisku
k) http://www.bip.krakow.pl/?bip_id=1&mmi=11027 - Partnerstwo Publiczno-Prywatne
l) http://www.bip.krakow.pl/?sub_dok_id=13595 - Planowane Inwestycje Miejskie w zakresie zieleni
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m) http://www.bip.krakow.pl/?dok_id=27335 - Projekty inwestycyjne Gminy Miejskiej Kraków
finansowane ze środków unijnych, w szczególności w dziedzinie transportu
n) http://www.bip.krakow.pl/?sub_dok_id=944 - Rewitalizacja obszarów miejskich
o) http://www.bip.krakow.pl/?dok_id=20761 - Zamówienia Publiczne Gminy Miejskiej Kraków
p) http://www.dialogspoleczny.krakow.pl/ - Katalog Inwestycji Miejskich Wybranych Do Pełnych
Konsultacji Społecznych
q) http://www.krakow.pl/biznes/1259,artykul,propozycje_inwestycyjne.html - Propozycje Inwestycyjne
Gminy Miejskiej Kraków
PRZYKŁADY UKOŃCZONYCH PRZEDSIĘWZIĘĆ DEWELOPERSKICH PRZEZ PODMIOTY POWIĄZANE
(M.IN. Z GRUPY TK) ZE SPÓŁKĄ OSOBOWO LUB KAPITAŁOWO
Nazwa przedsięwzięcia
deweloperskiego

Kamienica Retmana

Adres

ul. Stachowicza 5

Data rozpoczęcia

07.2016

Data wydania
ostatecznego pozwolenia
na użytkowanie
Nazwa przedsięwzięcia
deweloperskiego

01.2018
Apartamenty Augustiańska

Adres

ul. Augustiańska 24

Data rozpoczęcia

03.2016

Data wydania
ostatecznego pozwolenia
na użytkowanie

12.2017

Nazwa przedsięwzięcia
deweloperskiego

Lubelska 14

Adres

Kraków, ul. Lubelska 14

Data rozpoczęcia

02.2015 r.

Data zakończenia
inwestycji

06.2016 r.

Nazwa przedsięwzięcia
deweloperskiego
Adres
Data rozpoczęcia
Data wydania
ostatecznego pozwolenia
na użytkowanie
Nazwa przedsięwzięcia
deweloperskiego
Adres
Data rozpoczęcia
Data wydania
ostatecznego pozwolenia
na użytkowanie

Apartamenty na Olszy
Kraków, ul. H. Wieniawskiego 66
2011 r.

05.2014 r.

Budowa budynku mieszkalnego
wielorodzinnego z częścią usługową na
parterze - Kaskada Biały Prądnik
Kraków, ul. Danka 8
2012 r.
08.2014 r.
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CZĘŚĆ INDYWIDUALNA
data sporządzenia części indywidualnej 02.01.2019 r.
Cena m2 powierzchni lokalu
mieszkalnego lub domu
jednorodzinnego
Określenie położenia oraz
istotnych cech domu
jednorodzinnego będącego
przedmiotem umowy
deweloperskiej lub budynku
w którym ma znajdować się
lokal mieszkalny będący
przedmiotem umowy
deweloperskiej

… zł netto za 1 m2 (tj. … zł brutto za 1 m2)

liczba kondygnacji
V kondygnacji nadziemnych z dodatkową -VI - kondygnacją nad skrzydłem
północnym, I kondygnacja podziemna (garaż wielostanowiskowy)
technologia wykonania
Fundamenty - płyta fundamentowa żelbetowa w technologii „białej wanny”
Ściany zewnętrzne – żelbetowe
Ściany wewnętrzne:
a) Ściany wewnętrzne między mieszkaniami – żelbetowe oraz murowane
b) Ściany wewnętrzne między mieszkaniami a korytarzem lub klatką
schodową – żelbetowe oraz murowane
c) Ściany wewnętrzne w garażu – żelbetowe lub silikatowe
a) Ściany działowe części nadziemnej (wewnątrz mieszkań) – murowane
silikatowe, grubości 12,0 oraz 8,0cm
b) Ściany szachtów instalacyjnych mieszkaniowych - murowane
Stropy i stropodachy:
a) Stropy nad garażem podziemnym – monolityczne żelbetowe
b) Stropy międzypiętrowe w części nadziemnej – monolityczne żelbetowe;
płyty loggii połączone monolitycznie z konstrukcją stropów i odpowiednio
docieplone w celu uniknięcia mostków termicznych.
c) Stropodachy nad garażem podziemnym – wykonane w technologii betonu
wodoszczelnego, wykończone w formie stropodachów odwróconych, z
dodatkową powłokową izolacją przeciwwodną oraz z warstwą ochronną
izolacji termicznej. Jako nawierzchnię stropodachu projektuje się:
systemowy stropodach zielony dostosowany dla roślinności niskiej oraz
kostkę betonową.
d) Stropodachy nad najwyższymi kondygnacjami – wykonane w formie
stropodachów odwróconych, płaskie, z powłokową izolacją przeciwwodną,
z izolacją termiczną. Na tak przygotowanym stropodachach zostaną
wykonane nawierzchnie w postaci ekstensywnych „zielonych dachów”.
e) Odwodnienie dachów – poprzez wpusty dachowe, odwodnienie awaryjne
przez odpowiednio dobrane przelewy burzowe oraz przelewy awaryjne.
f) Ściany attyk dachowych - żelbetowe, ocieplone, z wywiniętą membraną
przeciwwodną.
Schody i pochylnie:
a) Schody w klatce schodowej – żelbetowe, wylewane na mokro.
Wykończenie schodów – okładzina z płytek gresowych,
b) Pochylnia zjazdowa do kondygnacji podziemnej garażu – żelbetowa,
zadaszona
Windy - 2 windy osobowe, w tym jedna dostosowana do przewozu mebli oraz
chorych na noszach. Dźwigi łączą ze sobą wszystkie kondygnacje budynku,
dostępne dla osób niepełnosprawnych.
standard prac wykończeniowych w części wspólnej budynku i terenie wokół
niego, stanowiącym część wspólną nieruchomości
Elewacje:
a) Ściany zewnętrzne – ocieplone oraz wykończone tynkiem silikonowym,
parter od strony zachodniej i południowej oraz najwyższa kondygnacja –
tynk akrylowy imitujący surowy beton
b) Podokienniki, wnętrza loggii – okładzina z płytek z cegły klinkierowej,
klejonych do styropianu, w kolorze grafitowym, współgrającym z kolorem
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stolarki okiennej.
c) Cokoły – płyty gresowe, mrozoodporne
Obróbki blacharskie oraz rynny i rury spustowe - z blachy tytanowo-cynkowej
w kolorze ciemnoszarym.
Ściany przeszklone, drzwi, okna i bramy:
a) Drzwi zewnętrzne wejściowe do budynku i do lokalu usługowego –
ślusarka aluminiowa,
b) Wewnętrzne zestawy przeszklone (wydzielenia klatki schodowej, korytarzy
i wiatrołapu) – ślusarka aluminiowa,
c) Drzwi zewnętrzne techniczne (śmietnik, drzwi w garażu nadziemnym) oraz
drzwi techniczne w garażu – stalowe,
d) Bramy wjazdowe garażowe – stalowe z napędem elektrycznym,
uruchamiane zdalnie pilotem, zamykane automatycznie po przejeździe
pojazdu; część paneli ażurowa.
e) Bramy garażowe wewnętrzne (porządkowe) – automatyczne, ze
sterowaniem zdalnym.
Podłogi i posadzki:
a) W przestrzeniach komunikacji ogólnej, tj. wiatrołapie, holu wejściowym,
holach windowych, klatce schodowej, korytarzach, a także w
pomieszczeniach mokrych i pomocniczych (gospodarczych, technicznych,
komorze śmieciowej, pom. przyłączy) - posadzki wykończone płytkami
gresowymi.
b) Posadzki w garażach – żywiczne lub betonowe.
c) Odwodnienie posadzek w garażach za pomocą systemu odwodnień
punktowych.
Ściany:
a) Ściana ze skrzynkami pocztowymi - systemowa zabudowa G-K malowana
lub w okładzinie.
b) Ściany pomieszczeń - tynkowane i malowane w jasnych kolorach. Na
fragmentach (na ścianach trzonu windowego i przy wejściach do mieszkań)
wykończenie okładzinami laminowanymi w kolorze skrzydła
drzwiowego.
c) Na kondygnacjach: parteru, 1-go i 4-go piętra - pełny sufit podwieszany.
Balustrady
a) Balustrady klatek schodowych - z profili stalowych, malowane proszkowo i
mocowane do policzków biegów schodowych.
b) Balustrady loggii, balkonów i tarasów – stalowe, zabezpieczone
antykorozyjnie i malowane proszkowo w kolorze grafitowym.
Instalacje cieplne - MPEC
Instalacje wentylacji mechanicznej w garażu i lokalach
Instalacje elektryczne i teletechniczne wewnętrzne i zewnętrzne
a) Instalacja oświetlenia garażu
b) Instalacje elektryczne w części wspólnej (hall wejściowy, korytarze, klatka
schodowa, pom. techniczne)
c) Instalacja oświetlenia awaryjnego – ewakuacyjnego
d) Instalacje słaboprądowe: instalacja oddymiania klatki schodowej,
instalacja detekcji tlenu węgla (CO) i gazu propan butan (LPG) w garażach,
instalacja wideodomofonowa, instalacja radiowo – telewizyjna, system
sterowania wjazdem do garażu.
e) Instalacja uziemiania i odgromowa
Instalacje sanitarne wewnętrzne i zewnętrzne
a) Instalacja wody do celów socjalno – bytowych oraz p.pożarowych
b) Instalacja kanalizacji sanitarnej oraz deszczowej
Zagospodarowanie terenu: zjazd, chodniki, teren uporządkowany
liczba lokali w
75 lokali mieszkalnych, 1 lokal użytkowy, 21 komórek
budynku
lokatorskich
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liczba miejsc
garażowych i
postojowych
dostępne media
w budynku
dostęp do drogi
publicznej
Określenie usytuowania
lokalu mieszkalnego w
budynku, jeżeli
przedsięwzięcie
deweloperskie dotyczy lokali
mieszkalnych
Określenie powierzchni i
układu pomieszczeń oraz
zakresu i standardu prac
wykończeniowych do
których zobowiązuje się
deweloper

60 miejsc postojowych

prąd, woda, kanalizacja, instalacje teletechniczne, c.o.
posiada dostęp do drogi wewnętrznej stanowiącej
własność Gminy Miejskiej Kraków – ul. Słomnickiej

zgodnie z załącznikiem nr 1 do prospektu informacyjnego - rzut kondygnacji
wraz z rzutem lokalu mieszkalnego

powierzchnia użytkowa (m2)
układ pomieszczeń

… m2
zgodnie z załącznikiem do prospektu
informacyjnego - rzut kondygnacji
wraz z rzutem lokalu mieszkalnego

zakres prac wykończeniowych lokalu
Lokale mieszkalne – realizowane w stanie deweloperskim tzn. bez drzwi
wewnętrznych, warstwy wykończeniowej posadzek, mebli oraz urządzeń
sanitarnych.
a) Zewnętrzna stolarka okienna w mieszkaniach - okna PVC wyposażone w
nawietrzaki o współczynniku izolacyjności cieplnej kompletnego zestawu
Umax=1,1 [W/(m2*K)].
b) Drzwi wejściowe do mieszkań – antywłamaniowe w okleinie
drewnopodobnej.
c) Parapety wewnętrzne – konglomerat marmurowy.
d) Ściany i sufity - tynk gipsowy; ściany w pomieszczeniach tzw. „mokrych”
(łazienki i WC) – tynk cementowo – wapienny.
e) Podłogi - wylewka betonowa
f) Balkony/ loggie – żywica lub płytki mrozoodporne, balkony zadaszone;
tarasy – płyty betonowe, ogródki – trawnik.
g) Instalacja wentylacji mechanicznej
h) Instalacja cieplna - centralne ogrzewanie z węzła ciepłowniczego
zasilanego z sieci MPEC - grzejniki stalowe płytowe z głowicami
termostatycznymi, w łazienkach – grzejniki stalowe, drabinkowe z
możliwością ewentualnego montażu grzałki elektrycznej (zakup i
zabudowa grzałki elektrycznej w zakresie właściciela lokalu).
i) Instalacja elektryczna - osprzęt instalacyjny, punkty świetlne zakończone
kostką; zasilanie kuchni elektrycznej instalacją trójfazową, przydział mocy
11 kW.
j) Podejścia kanalizacyjne i wodne.
k) Instalacja teletechniczna - instalacja telefoniczna, domofonowa
(wideodomofony), internetowa oraz TV.
l) Licznik ciepłej i zimnej wody, energii elektrycznej, licznik c.o. –
zlokalizowane na klatkach schodowych.
Liczba punktów w instalacjach: wod.-kan., co, elektrycznej, teletechnicznej
zależy od liczby pomieszczeń w lokalu mieszkalnym. Każde mieszkanie posiada
indywidualny projekt branżowy, który uwzględnia lokalizację oraz liczbę
zaprojektowanych punktów instalacji z zastrzeżeniem ww. warunków.
Materiały, osprzęt, wyposażenie itp., których producenta wskazano w opisie
mogą być zastąpione materiałami, osprzętem, wyposażeniem, itp. o
analogicznej klasie, ale innego producenta.
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ZAŁĄCZNIKI
1. Rzut kondygnacji wraz z rzutem lokalu mieszkalnego
2. Wzór umowy deweloperskiej
KONIEC

Podpis osoby uprawnionej do reprezentacji
dewelopera oraz pieczęć firmowa

……………………………………………………………………
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