
Stan na dzień sporządzenia prospektu informacyjnego 
 
 
 

PROSPEKT INFORMACYJNY 

10-08-2022 data 
sporządzenia 
prospektu 

CZĘŚĆ OGÓLNA 

I.  DANE IDENTYFIKACYJNE I KONTAKTOWE DOTYCZĄCE DEWELOPERA 

DANE DEWELOPERA 

Deweloper Domy Nad Stawami Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka 
komandytowa, KRS: 0000764356 

Dane identyfikacyjne (firma, forma prawna, numer Krajowego Rejestru Sądowego lub 
numer wpisu do Centralnej Ewidencji i Działalności Gospodarczej) 

Adres 44-144 Żernica, ul. Ogrodowa 6B 

Adres miejsca wykonywania działalności gospodarczej, adres siedziby i adres 
punktów, w których jest przedstawiana oferta lokali mieszkalnych albo domów 
jednorodzinnych 

Numer NIP i REGON 
NIP, o ile został nadany REGON, o ile taki posiada 

969 162 30 84 366597610 

Numer telefonu 
+48 32 3203019 

Adres poczty elektronicznej 
biuro@domynadstawami.pl 

Numer faksu 
brak 

Adres strony internetowej 
dewelopera 

www.domynadstawami.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 
Żernica, ulica Czeremchy 

Data rozpoczęcia 
Luty 2020 



Data wydania decyzji 
o pozwoleniu na użytkowanie 

20 czerwca 2022 

PRZYKŁAD INNEGO UKOŃCZONEGO PRZEDSIĘWZIĘCIA DEWELOPERSKIEGO 

Adres nie dotyczy 

Data rozpoczęcia nie dotyczy 

Data wydania decyzji 
o pozwoleniu na użytkowanie nie dotyczy 

PRZYKŁAD OSTATNIEGO UKOŃCZONEGO PRZEDSIĘWZIĘCIA DEWELOPERSKIEGO 

Adres nie dotyczy 

Data rozpoczęcia nie dotyczy 

Data wydania decyzji 
o pozwoleniu na użytkowanie nie dotyczy 

 

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 I ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO TERENU 

Adres, numer działki ewidencyjnej 
i numer obrębu ewidencyjnego1 

Obręb ewidencyjny  008 karta mapy 3 Żernica, gmina Pilchowice, 
powiat gliwicki, województwo śląskie, w rejonie ulicy Ogrodowej 6. 
Działki o numerach ewidencyjnych: 1186/341, 1187/341, 1188/341, 
1189/341, 1190/341, 1191/341, 

Nr księgi wieczystej GL1G/00142030/3 

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

brak 

 
1 Jeżeli działka nie posiada adresu, należy opisowo określić jej położenie. 



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

nie dotyczy 

Informacje dotyczące obiektów 
istniejących położonych 
w sąsiedztwie inwestycji 
i wpływających na warunki życia3 

Zgodnie z powołanym powyżej miejscowym planem 
zagospodarowania przestrzennego obejmującym obszar 
Przedsięwzięcia Deweloperskiego, w promieniu 1 km od terenu 
zamierzonej inwestycji, nie przewiduje się lokalizacji inwestycji, które 
mogłyby degradować środowisko jak np. cmentarze, wysypiska 
śmieci, spalarnie odpadów itp. Nie ma także dostępnych informacji na 
temat planowanych inwestycji mogących stanowić uciążliwość dla 
przyszłych mieszkańców osiedla. Teren w odległości 1,6 km od 
Przedsięwzięcia Deweloperskiego, zgodnie z obowiązującym na tym 
terenie miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego, 
zatwierdzonym Uchwałą Rady Miejskiej w Gliwicach nr IX/113/2011 
przeznaczony jest pod działalność usługowo - produkcyjną, w tym 
logistykę, składowanie i magazynowanie. 

Uwarunkowania lokalizacji inwestycji wynikające z istniejącego stanu użytkowania 
terenów sąsiednich (np. z funkcji terenu, stref ochronnych, uciążliwości) 

Akty planowania przestrzennego 
i inne akty prawne na terenie 
objętym przedsięwzięciem 
deweloperskim lub zadaniem 
inwestycyjnym 

Studium uwarunkowań i kierunków 
zagospodarowania przestrzennego gminy 

Numer i data aktu prawnego, nazwa 
organu oraz miejsce publikacji; w przy-
padku studium – link do strony interne-
towej, na której jest zamieszczone, link 
do geoportalu, na którym przedstawiono 
granice ustaleń aktu 

 Miejscowy plan zagospodarowania 
przestrzennego 

Uchwała nr VIII/73/19 Rady Gminy 
Pilchowice z dnia 13 czerwca 
2019 - miejscowy plan 
zagospodarowania 
przestrzennego  

   Nie dotyczy 

   Nie dotyczy 

   Nie dotyczy   

 Miejscowy plan rewitalizacji 

 Miejscowy plan odbudowy 

 Inne4 

Ustalenia obowiązującego Przeznaczenie terenu 4MNUa - przeznaczenie 
podstawowe: zabudowa 

 
2 W szczególności imię i nazwisko albo firma właściciela lub użytkownika wieczystego oraz istniejące obciążenia na nieruchomości. 
3 W przypadku braku planu zagospodarowania przestrzennego umieszcza się jedynie informację „Brak planu”. 
4 Akty prawne (rozporządzenia, zarządzenia, uchwały, decyzje) w sprawie: 

1) dokonania rezerwacji obszaru inwestycji (Centralny Port Komunikacyjny), 
2) lokalizacji inwestycji mieszkaniowej lub inwestycji towarzyszącej, 
3) ustanowienia form ochrony przyrody lub ich otulin (parku narodowego, rezerwatu przyrody, parku krajobrazowego, obszaru 

chronionego krajobrazu, obszaru Natura 2000, pomnika przyrody, stanowiska dokumentacyjnego, użytku ekologicznego, zespołu 
przyrodniczo-krajobrazowego, ochrony gatunkowej roślin, zwierząt i grzybów), 

4) ustanowienia strefy ochronnej terenu ochrony bezpośredniej i terenu ochrony pośredniej ujęcia wody, 
5) wyznaczenia obszarów cichych w aglomeracji lub obszarów cichych poza aglomeracją, 
6) utworzenia obszaru ograniczonego użytkowania, 
7) uznania zabytku za pomnik historii, 
8) określenia granic obszaru Pomnika Zagłady i jego strefy ochronnej, utworzenia parku kulturowego, 
9) ustalenia zasad i warunków sytuowania obiektów małej architektury, tablic reklamowych i urządzeń reklamowych oraz 

ogrodzeń,  
ich gabarytów, standardów jakościowych oraz rodzajów materiałów budowlanych. 



miejscowego planu 
zagospodarowania przestrzennego 
dla terenu objętego 
przedsięwzięciem deweloperskim 
lub zadaniem inwestycyjnym 

mieszkaniowa jednorodzinna, 
mieszkaniowo - usługowa, 
rekreacji indywidualnej 

Maksymalna i minimalna intensywność 
zabudowy 

minimalny wskaźnik 
intensywności zabudowy = 0,02  
maksymalny wskaźnik 
intensywności zabudowy = 0,85 

Maksymalna wysokość zabudowy 11 m 

 Minimalny udział procentowy 
powierzchni biologicznie czynnej 

30% 

 Minimalna liczba miejsc do parkowania 2 na jeden dom jednorodzinny 

 Warunki ochrony środowiska i zdrowia 
ludzi, przyrody i krajobrazu 

Załącznik nr 6 

 Wymagania dotyczące zabudowy 
i zagospodarowania terenu położonego 
na obszarach szczególnego zagrożenia 
powodzią 

nie dotyczy 

 Warunki ochrony dziedzictwa kulturo-
wego i zabytków oraz dóbr kultury 
współczesnej 

nie dotyczy 

 Wymagania dotyczące ochrony innych 
terenów lub obiektów podlegających 
ochronie na podstawie przepisów od-
rębnych 

Załącznik nr 6 

 Warunki i szczegółowe zasady obsługi 
w zakresie komunikacji Załącznik nr 6 

 Warunki i szczegółowe zasady obsługi 
w zakresie infrastruktury technicznej Załącznik nr 6 

Ustalenia obowiązującego 
miejscowego planu 
zagospodarowania przestrzennego 
dla działek lub ich fragmentów, 
znajdujących się w odległości 
do 100 m od granicy terenu objętego 
przedsięwzięciem deweloperskim 
lub zadaniem inwestycyjnym5 

Przeznaczenie terenu 2R, 1-2MUC, 2-3 MNUa, 5KDW,  
9ZE,   

Maksymalna i minimalna intensywność 
zabudowy Załącznik nr 4 

Maksymalna wysokość zabudowy Załącznik nr 4 

Minimalny udział procentowy  
powierzchni biologicznie czynnej Załącznik nr 4 

 Minimalna liczba miejsc do parkowania Załącznik nr 4 

 
5 W przypadku braku miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego umieszcza się informację „Brak planu”. 



Ustalenia decyzji o warunkach 
zabudowy albo decyzji o ustaleniu 
lokalizacji inwestycji celu 
publicznego dla terenu objętego 
przedsięwzięciem deweloperskim 
lub zadaniem inwestycyjnym 
w przypadku braku miejscowego 
planu zagospodarowania 
przestrzennego 

Sposób użytkowania obiektów budow-
lanych oraz zagospodarowania terenu nie dotyczy 

Funkcja zabudowy i zagospodarowania 
terenu 

nie dotyczy 

Cechy zabudowy i zagospodarowania terenu: 

 gabaryty nie dotyczy 

 forma architektoniczna nie dotyczy 

 usytuowanie linii zabudowy nie dotyczy 

 intensywność wykorzystania terenu nie dotyczy 

 warunki ochrony środowiska i zdrowia 
ludzi, przyrody i krajobrazu nie dotyczy 

 wymagania dotyczące zabudowy 
i zagospodarowania terenu położonego 
na obszarach szczególnego zagrożenia 
powodzią 

nie dotyczy 

 warunki ochrony dziedzictwa kulturo-
wego i zabytków oraz dóbr kultury 
współczesnej 

nie dotyczy 

 wymagania dotyczące ochrony innych 
terenów lub obiektów podlegających 
ochronie na podstawie przepisów 
odrębnych 

nie dotyczy 

 warunki i szczegółowe zasady obsługi 
w zakresie komunikacji nie dotyczy 

 warunki i szczegółowe zasady obsługi 
w zakresie infrastruktury technicznej nie dotyczy 

Informacje dotyczące 
przewidzianych inwestycji 
w promieniu 1 km od terenu 
objętego przedsięwzięciem 
deweloperskim lub zadaniem 
inwestycyjnym6, zawarte w: 

miejscowych planach zagospodarowania 
przestrzennego 

Zgodnie z powołanym powyżej 
miejscowym planem 
zagospodarowania 
przestrzennego obejmującym 
obszar Przedsięwzięcia 
Deweloperskiego, w promieniu 1 
km od terenu zamierzonej 
inwestycji, nie przewiduje się 

 
6 Wskazane inwestycje dotyczą w szczególności: budowy lub rozbudowy dróg, budowy linii szynowych oraz przewidzianych 

korytarzy powietrznych, inwestycji komunalnych, takich jak: oczyszczalnie ścieków, spalarnie śmieci, wysypiska, cmentarze. 



lokalizacji inwestycji, które 
mogłyby degradować środowisko 
jak np. cmentarze, wysypiska 
śmieci, spalarnie odpadów itp. 
Nie ma także dostępnych 
informacji na temat planowanych 
inwestycji mogących stanowić 
uciążliwość dla przyszłych 
mieszkańców osiedla. Teren w 
odległości 1,6 km od 
Przedsięwzięcia 
Deweloperskiego, zgodnie z 
obowiązującym na tym terenie 
miejscowym planem 
zagospodarowania 
przestrzennego, zatwierdzonym 
Uchwałą Rady Miejskiej w 
Gliwicach nr IX/113/2011 
przeznaczony jest pod 
działalność usługowo - 
produkcyjną, w tym logistykę, 
składowanie i magazynowanie. 

studium uwarunkowań i kierunków 
zagospodarowania przestrzennego gminy nie dotyczy 

decyzjach o warunkach zabudowy 
i zagospodarowania terenu nie dotyczy 

decyzjach o środowiskowych uwarunko-
waniach nie dotyczy 

uchwałach o obszarach ograniczonego 
użytkowania 

nie dotyczy 

miejscowych planach odbudowy nie dotyczy 

mapach zagrożenia powodziowego 
i mapach ryzyka powodziowego 

nie dotyczy 

 Ustalenia decyzji w zakresie rozmieszczenia inwestycji celu publicznego, mogące 
mieć znaczenie dla terenu objętego przedsięwzięciem deweloperskim lub zadaniem 
inwestycyjnym: 

 decyzja o zezwoleniu na realizację 
inwestycji drogowej nie dotyczy 

decyzja o ustaleniu lokalizacji linii 
kolejowej nie dotyczy 



 decyzja o zezwoleniu na realizację 
inwestycji w zakresie lotniska użytku 
publicznego 

nie dotyczy 

 decyzja o pozwoleniu na realizację 
inwestycji w zakresie budowli przeciw-
powodziowych 

nie dotyczy 

 decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji 
w zakresie budowy obiektu energetyki 
jądrowej 

nie dotyczy 

 decyzja o ustaleniu lokalizacji strategi-
cznej inwestycji w zakresie sieci 
przesyłowej 

nie dotyczy 

 decyzja o ustaleniu lokalizacji regionalnej 
sieci szerokopasmowej nie dotyczy 

 decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji 
w zakresie Centralnego Portu Komunika-
cyjnego 

nie dotyczy 

 decyzja o zezwoleniu na realizację 
inwestycji w zakresie infrastruktury 
dostępowej 

nie dotyczy 

 decyzja o ustaleniu lokalizacji strategi-
cznej inwestycji w sektorze naftowym nie dotyczy 

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* 

Numer pozwolenia na budowę 
oraz nazwa organu, który je wydał 

Sześć decyzji administracyjnych: 

Nr 597/19, znak: WAB.6740.3.000107.2019, 

Nr 598/19, znak: WAB.6740.3.000108.2019, 

Nr 594/19, znak: WAB.6740.3.000104.2019, 

Nr 593/19, znak: WAB.6740.3.000103.2019, 

Nr 595/19, znak: WAB.6740.3.000105.2019, 

Nr 596/19, znak: WAB.6740.3.000106.2019, 

wydanych dnia 29 maja 2019r. przez Starostę Gliwickiego.  

 
* Niepotrzebne skreślić (kliknąć dwukrotnie na tekst). 



Data uprawomocnienia się decyzji 
o pozwoleniu na użytkowanie 
budynku 

nie dotyczy 

Numer zgłoszenia budowy, o której 
mowa w art. 29 ust. 1 pkt 1 ustawy 
z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo 
budowlane (Dz. U. z 2020 r. poz. 
1333, 2127 i 2320 oraz z 2021 r. 
poz. 11, 234, 282 i 784), oraz 
oznaczenie organu, do którego 
dokonano zgłoszenia, wraz 
z informacją o braku wniesienia 
sprzeciwu przez ten organ 

nie dotyczy 

Data zakończenia budowy domu 
jednorodzinnego nie dotyczy 

Planowany termin rozpoczęcia 
i zakończenia robót budowlanych 

30.04.2022r. - termin rozpoczęcia prac budowlanych; 

30.11.2022r. - termin zakończenia prac budowlanych 

Opis przedsięwzięcia 
deweloperskiego lub zadania 
inwestycyjnego 

Liczba budynków 6 budynków w zabudowie 
szeregowej 

Rozmieszczenie budynków na nierucho-
mości (należy podać minimalny odstęp 
między budynkami) 

Pomiędzy budynkami nie 
występują odstępy. Budynki łączą 
się ze sobą ścianami szczytowymi 
bez okien. 

Sposób pomiaru powierzchni 
użytkowej lokalu mieszkalnego 
albo domu jednorodzinnego 

Powierzchnia użytkowa budynku określona zostanie na podstawie 
polskiej normy PN-ISO 9836:1997. Pole powierzchni określa się 
zgodnie z wymiarami rzeczywistymi, podaje się je w m2 z 
dokładnością do 0,01 m2. Powierzchnię wewnętrzną budynku lub jego 
części mierzy się na poziomie podłogi kondygnacji (z dokładnością 
do 0,01 m2) w świetle wykończonych powierzchni pionowych 
przegród zamykających pomieszczenie od zewnątrz i od wewnątrz, z 
pominięciem listew przyściennych i cokołów. Powierzchni 
zewnętrznych niezamkniętych ze wszystkich stron, a dostępnych z 
danego pomieszczenia nie dolicza się do powierzchni tego 
pomieszczenia (balkony, ogródki). Wnęki w ścianach o powierzchni 
poniżej 0,1 m2 będą potrącane z powierzchni budynku, natomiast 
wnęki w ścianach o powierzchni powyżej 0,1 m2 nie będą potrącane z 
powierzchni budynku. Pilastry i inne występy ścienne o powierzchni 
powyżej 0,1 m2 będą potrącane z powierzchni budynku, natomiast 
pilastry i inne występy ścienne o powierzchni poniżej 0,1 m2 nie 
będąc potrącane z powierzchni budynku. 

Zamierzony sposób i procentowy 
udział źródeł finansowania 
przedsięwzięcia deweloperskiego 
lub zadania inwestycyjnego 

Rodzaj posiadanych środków finansowych 
– kredyt, środki własne, inne 

Finansowanie 100% ze środków 
własnych, w 0% z wpłat od 
klientów. 

W następujących instytucjach finanso- 
wych (wypełnia się w przypadku kredytu) nie dotyczy 



Środki ochrony nabywców Otwarty mieszkaniowy rachunek
powierniczy* 

Zamknięty mieszkaniowy rachunek po- 
wierniczy* 

Wysokość stawki procentowej, według 
której jest obliczana kwota składki na 
Deweloperski Fundusz Gwarancyjny7 

0,1% 

Główne zasady funkcjonowania 
wybranego rodzaju zabezpieczenia 
środków nabywcy 

Deweloper zapewnia Nabywcom środek ochrony prawnej, w 
rozumieniu art. 6 ust. 1 pkt. 2) ustawy dnia 20 maja 2021 o ochronie 
praw nabywcy lokalu mieszkalnego lub domu (Dz. U. 2021 poz. 1177) 
dalej  prospekcie określana jako "Ustawa", w postaci zamkniętego 
mieszkaniowego rachunku powierniczego, prowadzonego dla 
Dewelopera przez ING Bank Śląski S.A. z siedzibą w Katowicach. 
Bank wypłaca deweloperowi środki pieniężne wpłacone przez 
nabywcę na zamknięty mieszkaniowy rachunek powierniczy po 
otrzymaniu wypisu aktu notarialnego umowy przenoszącej na 
nabywcę prawa wynikające z umowy deweloperskiej albo umowy, o 
której mowa w art. 2 ust. 1 pkt. 2, 3 lub 5 lub ust. 2 Ustawy, w stanie 
wolnym od obciążeń, praw i roszczeń osób trzecich, z wyjątkiem 
obciążeń, na które wyraził zgodę nabywca. W przypadku odstąpienia 
na podstawie art. 43 Ustawy od umowy deweloperskiej albo umowy, o 
której mowa w art. 2 ust. 1 pkt. 2, 3 lub 5 Ustawy, przez jedną ze stron, 
bank wypłaca nabywcy przypadające mu środki pieniężne pozostałe 
na mieszkaniowym rachunku powierniczym w nominalnej wysokości 
niezwłocznie po otrzymaniu oświadczenia o odstąpieniu od jednej z 
tych umów. Zapis powyższy stosuje się odpowiednio w przypadku 
odstąpienia od umowy deweloperskiej przez syndyka na podstawie 
art. 98 ustawy z dnia 28 lutego 2003 r. - Prawo upadłościowe (Dz.U. z 
2020 r. poz. 1228 i 2320 oraz z 2021 r. poz. 1080 i 1177) lub przez 
zarządcę w trybie art. 298 ustawy z dnia 15 maja 2015 r. - Prawo 
restrukturyzacyjne (Dz.U. z 2020 r. poz. 814 i 1298 oraz z 2021 r. poz. 
1080 i 1177). W przypadku rozwiązania umowy deweloperskiej albo 
umowy, o której mowa w art. 2 ust. 1 pkt. 2, 3 lub 5 Ustawy, innego niż 
na podstawie art. 43 Ustawy, strony przedstawią zgodne 
oświadczenia woli o sposobie podziału środków pieniężnych 
zgromadzonych przez nabywcę na mieszkaniowym rachunku 
powierniczym. Bank wypłaca środki zgromadzone na mieszkaniowym 
rachunku powierniczym w nominalnej wysokości niezwłocznie po 
otrzymaniu oświadczeń wskazanych w zdaniu poprzednim. 

Nazwa instytucji zapewniającej 
bezpieczeństwo środków nabywcy 

ING Bank Śląski S.A.  

ul. Sokolska 34, 40-086 Katowice 

 
* Niepotrzebne skreślić. 
7 Zgodnie z art. 49 ust. 6 ustawy z dnia 20 maja 2021 r. o ochronie praw nabywcy lokalu mieszkalnego lub domu jednorodzinnego 

oraz Deweloperskim Funduszu Gwarancyjnym (Dz. U. poz. 1177) wysokość składki jest wyliczana według stawki procentowej 
obowiązującej w dniu rozpoczęcia sprzedaży lokali mieszkalnych lub domów jednorodzinnych w ramach danego przedsięwzięcia 
deweloperskiego lub zadania inwestycyjnego. Natomiast stawkę procentową określa akt wykonawczy wydany na podstawie art. 49 
ust. 8 ustawy z dnia 20 maja 2021 r. o ochronie praw nabywcy lokalu mieszkalnego lub domu jednorodzinnego oraz 
Deweloperskim Funduszu Gwarancyjnym. 



Harmonogram przedsięwzięcia 
deweloperskiego lub zadania 
inwestycyjnego 

Etapy realizacji inwestycji, termin, udział procentowy: 
1. Prace ziemne i fundamenty              01.05.2021-15.08.2021      20,1% 

2. Ściany parteru                                   16.08.2021-30.11.2021      14,6% 

3. Strop nad parterem, ściany piętra   01.12.2021-31.03.2022      12,6% 

4. Strop nad piętrem wraz z dachem   01.03.2022-31.07.2022      19,6% 

5. Stolarka, elewacja                             01.06.2022-15.09.2022      20,1% 

6. Przyłącza, urządzenie otoczenia     16.09.2022-30.11.2022       13% 

Dopuszczenie waloryzacji ceny 
oraz określenie zasad waloryzacji Cena nie podlega waloryzacji 

 

WARUNKI ODSTĄPIENIA OD UMOWY DEWELOPERSKIEJ LUB UMOWY, O KTÓREJ MOWA W ART. 2 
UST. 1 PKT 2, 3 LUB 5 USTAWY Z DNIA 20 MAJA 2021 R. O OCHRONIE PRAW NABYWCY LOKALU 
MIESZKALNEGO LUB DOMU JEDNORODZINNEGO ORAZ DEWELOPERSKIM FUNDUSZU 
GWARANCYJNYM 

Warunki, na jakich można odstąpić 
od umowy deweloperskiej lub jednej 
z umów, o których mowa w art. 2 ust. 
1 pkt 2, 3 lub 5 ustawy z dnia 20 maja 
2021 r. o ochronie praw nabywcy 
lokalu mieszkalnego lub domu 
jednorodzinnego oraz Deweloperskim 
Funduszu Gwarancyjnym 

Przesłanki odstąpienia od umowy przez Nabywcę: 
1. Nabywca ma prawo odstąpić od umowy deweloperskiej albo 
umowy, o której mowa w art. 2 ust. 1 pkt. 2, 3 lub 5 Ustawy:          
2) jeżeli informacje zawarte w umowie deweloperskiej albo 
umowie, o której mowa w art. 2 ust. 1 pkt. 2, 3 lub 5 Ustawy, nie 
są zgodne z informacjami zawartymi w prospekcie informacyjnym 
lub jego załącznikach, z wyjątkiem zmian, o których mowa w art. 
35 ust. 2 Ustawy;                                                                                 
3) jeżeli deweloper nie doręczył zgodnie z art. 21 lub art. 22 
Ustawy prospektu informacyjnego wraz z załącznikami lub 
informacji o zmianie danych lub informacji zawartych w 
prospekcie informacyjnym lub jego załącznikach;                         
4) jeżeli dane lub informacje zawarte w prospekcie informacyjnym 
lub jego załącznikach, na podstawie których zawarto umowę 
deweloperską albo umowę, o której mowa w art. 2 ust. 1 pkt. 2, 3 
lub 5 Ustawy, są niezgodne ze stanem faktycznym lub prawnym 
w dniu zawarcia umowy;                                                                    
5) jeżeli prospekt informacyjny, na podstawie którego zawarto 
umowę deweloperską albo umowę, o której mowa w art. 2 ust. 1 
pkt. 2, 3 lub 5 Ustawy, nie zawiera danych lub informacji 
określonych we wzorze prospektu informacyjnego;                       
6) w przypadku nieprzeniesienia na nabywcę praw wynikających 
z umowy deweloperskiej albo umowy, o której mowa w art. 2 ust. 
1 pkt. 2, 3 lub 5 Ustawy, w terminie wynikającym z tych umów;     
7) w przypadku gdy deweloper nie zawrze umowy 
mieszkaniowego rachunku powierniczego z innym bankiem w 
trybie i terminie, o których mowa w art. 10 ust. 1 Ustawy;             
8) w przypadku gdy deweloper nie posiada zgody wierzyciela 
hipotecznego lub zobowiązania do jej udzielenia, o których mowa 
w art. 25 ust. 1                                                                                     
9) w przypadku niewykonania przez dewelopera obowiązku, o 
którym mowa w art. 12 ust. 2 Ustawy, w terminie określonym w 
tym przepisie;                                                                                    
10) w przypadku nieusunięcia przez dewelopera wady istotnej 



lokalu mieszkalnego albo domu jednorodzinnego na zasadach 
określonych w art. 41 ust. 11 Ustawy;                                             
11) w przypadku stwierdzenia przez rzeczoznawcę istnienia wady 
istotnej, o którym mowa w art. 41 ust. 15 Ustawy;                        
12) jeżeli syndyk zażądał wykonania umowy na podstawie art. 98 
ustawy z dnia 28 lutego 2003 r. - Prawo upadłościowe.                  
2. W przypadkach, o których mowa w ust. 1 pkt. 1-5, nabywca ma 
prawo odstąpienia od umowy deweloperskiej albo umowy, o 
której mowa w art. 2 ust. 1 pkt. 2, 3 lub 5, w terminie 30 dni od 
dnia jej zawarcia.                                                                                         
3. W przypadku, o którym mowa w ust. 1 pkt. 6, przed 
skorzystaniem z prawa do odstąpienia od umowy nabywca 
wyznacza deweloperowi 120-dniowy termin na przeniesienie praw 
wynikających z umowy deweloperskiej albo umowy, o której 
mowa w art. 2 ust. 1 pkt. 2, 3 lub 5 Ustawy, a w razie 
bezskutecznego upływu wyznaczonego terminu jest uprawniony 
do odstąpienia od tej umowy. Nabywca zachowuje roszczenie z 
tytułu kary umownej za okres opóźnienia.                                                          
4. W przypadku, o którym mowa w ust. 1 pkt. 7, nabywca ma 
prawo odstąpienia od umowy deweloperskiej albo umowy, o 
której mowa w art. 2 ust. 1 pkt. 2, 3 lub 5 Ustawy, po dokonaniu 
przez bank zwrotu środków zgodnie z art. 10 ust. 3 Ustawy.         
5. W przypadku, o którym mowa w ust. 1 pkt. 8, nabywca ma 
prawo odstąpienia od umowy deweloperskiej albo umowy, o 
której mowa w art. 2.                                                                           
6. W przypadku, o którym mowa w ust. 1 pkt. 9, nabywca ma 
prawo odstąpienia od umowy deweloperskiej albo umowy, o 
której mowa w art. 2 ust. 1 pkt. 2, 3 lub 5 Ustawy, po upływie 60 
dni od dnia podania do publicznej wiadomości informacji, o 
których mowa w art. 12 ust. 1 Ustawy.                                    
Przesłanki odstąpienia od umowy przez Dewelopera:                    
1. Deweloper ma prawo odstąpić od umowy deweloperskiej albo 
umowy, o której mowa w art. 2 ust. 1 pkt. 2, 3 lub 5 Ustawy, w 
przypadku niespełnienia przez nabywcę świadczenia pieniężnego 
w terminie lub wysokości określonych w umowie, mimo 
wezwania nabywcy w formie pisemnej do uiszczenia zaległych 
kwot w terminie 30 dni od dnia doręczenia wezwania, chyba że 
niespełnienie przez nabywcę świadczenia pieniężnego jest 
spowodowane działaniem siły wyższej.                                            
2. Deweloper ma prawo odstąpić od umowy deweloperskiej albo 
umowy, o której mowa w art. 2 ust. 1 pkt. 2, 3 lub 5 Ustawy, w 
przypadku niestawienia się nabywcy do odbioru lokalu 
mieszkalnego albo domu jednorodzinnego lub podpisania aktu 
notarialnego przenoszącego na nabywcę prawa wynikające z 
umowy deweloperskiej albo umowy, o której mowa w art. 2 ust. 1 
pkt. 2, 3 lub 5 Ustawy, mimo dwukrotnego doręczenia wezwania 
w formie pisemnej w odstępie co najmniej 60 dni, chyba że 
niestawienie się nabywcy jest spowodowane działaniem siły 
wyższej.                                                                                   
Obowiązki dewelopera w przypadku odstąpienia nabywcy od 
umowy:                                                                                                 



1. W przypadku skorzystania przez nabywcę z prawa odstąpienia, 
o którym mowa w art. 43 ust. 1 Ustawy (opisane powyżej), nie jest 
dopuszczalne zastrzeżenie, że nabywcy wolno odstąpić od 
umowy deweloperskiej albo umowy, o której mowa w art. 2 ust. 1 
pkt. 2, 3 lub 5 Ustawy, za zapłatą oznaczonej sumy.                        
2. W przypadku skorzystania przez nabywcę z prawa odstąpienia, 
o którym mowa w art. 43 ust. 1 Ustawy (opisane powyżej), umowa 
uważana jest za niezawartą, a nabywca nie ponosi żadnych 
kosztów związanych z odstąpieniem od umowy.                            
3. Deweloper ma obowiązek niezwłocznie, jednak nie później niż 
w terminie 30 dni od dnia otrzymania oświadczenia nabywcy o 
odstąpieniu od umowy, zwrócić nabywcy środki wypłacone 
deweloperowi przez bank z otwartego mieszkaniowego rachunku 
powierniczego w związku z realizacją umowy deweloperskiej albo 
umowy, o której mowa w art. 2 ust. 1 pkt. 2, 3 lub 5 Ustawy.          
4. W terminie 30 dni od dnia otrzymania oświadczenia nabywcy o 
odstąpieniu od umowy deweloper przekazuje do 
Ubezpieczeniowego Funduszu Gwarancyjnego, o którym mowa w 
rozdziale 7 ustawy z dnia 22 maja 2003 r. o ubezpieczeniach 
obowiązkowych, Ubezpieczeniowym Funduszu Gwarancyjnym i 
Polskim Biurze Ubezpieczycieli Komunikacyjnych (Dz.U. z 2021 r. 
poz. 854 i 1177), zwanego dalej „Ubezpieczeniowym Funduszem 
Gwarancyjnym”, w celu realizacji przez ten fundusz zwrotu wpłat 
nabywców w przypadku określonym w art. 48 ust. 1 pkt. 6 
Ustawy, informację o wysokości środków zwróconych nabywcy 
w związku z odstąpieniem przez niego od umowy i dacie 
dokonania zwrotu tych środków. 

INNE INFORMACJE 

I. Informacja o:  

1) zgodzie banku lub innego wierzyciela hipotecznego na bezobciążeniowe ustanowienie odrębnej własności lokalu 
mieszkalnego i przeniesienie jego własności na nabywcę po wpłacie pełnej ceny przez nabywcę lub zobowiązaniu do jej 
udzielenia, jeżeli takie obciążenie istnieje, albo zgodzie banku lub innego wierzyciela hipotecznego na 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 po wpłacie pełnej ceny przez nabywcę lub zobowiązaniu do jej udzielenia, jeżeli 
takie obciążenie istnieje;  

2) w przypadku umów, o których mowa w art. 2 ust. 2 ustawy z dnia 20 maja 2021 r. o ochronie praw nabywcy lokalu 
mieszkalnego lub domu jednorodzinnego oraz Deweloperskim Funduszu Gwarancyjnym, o zgodzie banku lub innego 
wierzyciela hipotecznego na bezobciążeniowe przeniesienie własności lokalu użytkowego na nabywcę po wpłacie 
pełnej ceny przez nabywcę lub zobowiązaniu do udzielenia takiej zgody, jeżeli takie obciążenie istnieje, albo zgodzie 
banku lub innego wierzyciela hipotecznego na bezobciążeniowe przeniesienie na nabywcę ułamkowej części własności 
lokalu użytkowego po wpłacie pełnej ceny przez nabywcę lub zobowiązaniu do udzielenia takiej zgody, jeżeli takie 
obciążenie istnieje. 

II. Informacja o możliwości zapoznania się w lokalu przedsiębiorstwa przez osobę zainteresowaną zawarciem umowy 
odpowiednio do zakresu umowy z:  

1) aktualnym stanem księgi wieczystej prowadzonej dla nieruchomości;  

2) aktualnym odpisem, wyciągiem, zaświadczeniem lub wydrukiem komputerowym z Centralnej Informacji 



Krajowego Rejestru Sądowego, jeżeli podmiot podlega wpisowi do Krajowego Rejestru Sądowego, albo ak-
tualnym zaświadczeniem o wpisie do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej; 

3) pozwoleniem na budowę albo zgłoszeniem budowy, o którym mowa w art. 29 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 7 lipca 
1994 r. – Prawo budowlane, do którego organ administracji architektoniczno-budowlanej nie wniósł sprzeciwu; 

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

a) prowadzenia działalności przez okres krótszy niż dwa lata – sprawozdaniem finansowym za okres ostatniego 
roku, 

b) realizacji inwestycji przez spółkę celową – sprawozdaniem spółki dominującej oraz spółki celowej; 

5) projektem budowlanym; 

6) decyzją o pozwoleniu na użytkowanie budynku lub zawiadomieniem o zakończeniu budowy, do którego organ 
nadzoru budowlanego nie wniósł sprzeciwu; 

7) zaświadczeniem o samodzielności lokalu; 

8) aktem ustanowienia odrębnej własności lokalu; 

9) dokumentem potwierdzającym: 

a) zgodę banku lub innego wierzyciela hipotecznego na bezobciążeniowe ustanowienie odrębnej własności lokalu 
mieszkalnego i przeniesienie jego własności na nabywcę po wpłacie pełnej ceny przez nabywcę lub 
zobowiązanie do jej udzielenia, jeżeli takie obciążenie istnieje, albo zgodę banku lub innego wierzyciela 
hipotecznego na 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 
po wpłacie pełnej ceny przez nabywcę lub zobowiązanie do jej udzielenia, jeżeli takie obciążenie istnieje, 

b) w przypadku umów, o których mowa w art. 2 ust. 2 ustawy z dnia 20 maja 2021 r. o ochronie praw nabywcy 
lokalu mieszkalnego lub domu jednorodzinnego oraz Deweloperskim Funduszu Gwarancyjnym, zgodę banku 
lub innego wierzyciela hipotecznego na bezobciążeniowe przeniesienie własności lokalu użytkowego na 
nabywcę po wpłacie pełnej ceny przez nabywcę lub zobowiązanie do udzielenia takiej zgody, jeżeli takie 
obciążenie istnieje, albo zgodę banku lub innego wierzyciela hipotecznego na bezobciążeniowe przeniesienie 
na nabywcę ułamkowej części własności lokalu użytkowego po wpłacie pełnej ceny przez nabywcę lub 
zobowiązanie do udzielenia takiej zgody, jeżeli takie obciążenie istnieje. 

II. Informacja: 

Środki pieniężne zgromadzone w ING BANK ŚLĄSKI S.A. z siedzibą w Katowicach, prowadzącym otwarty 
mieszkaniowy rachunek powierniczy albo zamknięty mieszkaniowy rachunek powierniczy, są objęte ochroną 
obowiązkowego systemu gwarantowania depozytów, na zasadach określonych w ustawie z dnia 10 czerwca 2016 r. 
o Bankowym Funduszu Gwarancyjnym, systemie gwarantowania depozytów oraz przymusowej restrukturyzacji (Dz. U. 
z 2020 r. poz. 842 oraz z 2021 r. poz. 680 i 1177). 

 

Informacje podstawowe o obowiązkowym systemie gwarantowania depozytów: 

– ochrona środków dotyczy sytuacji spełnienia warunku gwarancji wobec ING BANK ŚLĄSKI S.A. z siedzibą w 
Katowicach, 

– w przypadku rachunku powierniczego deponentem (uprawnionym do środków gwarantowanych) jest każdy 
z powierzających, w granicach wynikających z jego udziału w kwocie zgromadzonej na tym rachunku, a w granicach 
pozostałej kwoty na rachunku prawo do środków gwarantowanych ma powiernik,  

– limit gwarancyjny przypadający na jednego deponenta to równowartość w złotych 100 000 euro; w przypadkach 
określonych w art. 24 ust. 3 i 4 ustawy z dnia 10 czerwca 2016 r. o Bankowym Funduszu Gwarancyjnym, systemie 
gwarantowania depozytów oraz przymusowej restrukturyzacji, środki deponenta, w terminie 3 miesięcy od dnia ich 
wpływu na rachunek, objęte są gwarancjami ponad równowartość w złotych 100 000 euro,  

– podstawą wyliczenia kwoty środków gwarantowanych należnej deponentowi jest suma wszystkich podlegających 



ochronie należności tego deponenta od banku, w tym należności z tytułu środków zgromadzonych na jego rachunkach 
osobistych i z tytułu jego udziału w środkach zgromadzonych na rachunku powierniczym,  

– wypłata środków gwarantowanych – co do zasady – następuje w terminie 7 dni roboczych od dnia spełnienia warunku 
gwarancji wobec banku,  

– wypłata środków gwarantowanych jest dokonywana w złotych,  

– ING BANK ŚLĄSKI S.A. z siedzibą w Katowicach korzysta także z następujących znaków towarowych: nie dotyczy  

Dalsze informacje na temat systemu gwarantowania depozytów można uzyskać na stronie internetowej Bankowego 
Funduszu Gwarancyjnego: https://www.bfg.pl/. 

Informacja zamieszczana w przypadku zawarcia umowy mieszkaniowego rachunku powierniczego z oddziałem instytucji 
kredytowej w rozumieniu art. 4 ust. 1 pkt 18 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. – Prawo bankowe (Dz. U. z 2020 r. poz. 
1896, 2320 i 2419 oraz z 2021 r. poz. 432, 680, 815 i 1177). Oddział instytucji kredytowej w rozumieniu art. 4 ust. 1 pkt 18 
ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. – Prawo bankowe jest objęty systemem gwarantowania państwa macierzystego, co 
oznacza, że nie mają do niego zastosowania przepisy ustawy z dnia 10 czerwca 2016 r. o Bankowym Funduszu 
Gwarancyjnym, systemie gwarantowania depozytów oraz przymusowej restrukturyzacji. 

CZĘŚĆ INDYWIDUALNA 

Cena lokalu mieszkalnego albo domu 
jednorodzinnego 

- budynek mieszkalny - segment  13E – 5.328 zł/m2 brutto , tj. łącznie: 
730.000,- zł;                                                                                                   
- budynek mieszkalny - segment  15E – 4.873 zł/m2 brutto, tj. łącznie: 
670.000,- zł;                                                                                                     
- budynek mieszkalny - segment  17E – 4.854 zł/m2 brutto, tj. łącznie: 
670.0000- zł;                                                                                                 
- budynek mieszkalny - segment  19E – 4.978 zł/m2 brutto, tj. łącznie: 
670.000 ,-zł;                                                                                                  
- budynek mieszkalny - segment  21E – 4.854 zł/m2 brutto, tj. łącznie: 
670.000 ,- zł;                                                                                                 
- budynek mieszkalny - segment  23E –5.348 zł/m2 brutto, tj. łącznie: 
730.000,- zł;                                                                                                   

Powierzchnia użytkowa lokalu 
mieszkalnego albo domu 
jednorodzinnego 

budynek mieszkalny - segment  13E – 137,0 m2, 

budynek mieszkalny - segment  15E – 137,5 m2, 

budynek mieszkalny - segment  17E – 138,3 m2, 

budynek mieszkalny - segment  19E – 134,6 m2, 

budynek mieszkalny - segment  21E – 138,3 m2, 

budynek mieszkalny - segment  23E – 136,5 m2. 

Cena m2 powierzchni użytkowej 
lokalu mieszkalnego albo domu 
jednorodzinnego 

budynek mieszkalny - segment  13E – 5.328 zł/m2 brutto, 

budynek mieszkalny - segment  15E – 4.873 zł/m2 brutto, 

budynek mieszkalny - segment  17E – 4.854 zł/m2 brutto, 

budynek mieszkalny - segment  19E – 4.978 zł/m2 brutto, 

budynek mieszkalny - segment  21E – 4.845 zł/m2 brutto, 

budynek mieszkalny - segment  23E – 5.348 zł/m2 brutto. 

Każda podana wyżej cena zawiera podatek od towarów i usług 
według stawki 8%. 



Termin, do którego nastąpi 
przeniesienie prawa własności nie-
ruchomości wynikającego z umowy 
deweloperskiej lub jednej z umów, 
o których mowa w art. 2 ust. 1 pkt 2, 
3 lub 5 lub ust. 2 ustawy z dnia 
20 maja 2021 r. o ochronie praw 
nabywcy lokalu mieszkalnego 
lub domu jednorodzinnego 
oraz Deweloperskim Funduszu 
Gwarancyjnym 

Przeniesienie na rzecz Nabywcy prawa własności działki wraz z 
usytuowanym na niej budynkiem nastąpi po wpłacie całej ceny, 
jednak nie później niż do dnia 30.03.2023r. 

Określenie położenia oraz istotnych 
cech domu jednorodzinnego albo 
budynku, w którym ma znajdować 
się lokal mieszkalny będący 
przedmiotem umowy rezerwacyjnej 
albo umowy deweloperskiej lub 
jednej z umów, o których mowa 
w art. 2 ust. 1 pkt 2, 3 lub 5 lub ust. 2 
ustawy z dnia 20 maja 2021 r. 
o ochronie praw nabywcy lokalu 
mieszkalnego lub domu 
jednorodzinnego oraz 
Deweloperskim Funduszu 
Gwarancyjnym 

Liczba kondygnacji Każdy budynek ma dwie 
kondygnacje 

Technologia wykonania Budynki zostaną wykonane w 
technologii tradycyjnej 

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

Określa załącznik nr 5 do niniejszego 
prospektu informacyjnego 

Liczba lokali w budynku nie dotyczy 

Liczba miejsc garażowych i posto-
jowych 

Każdy budynek posiadać będzie 
garaż jednostanowiskowy oraz jedno 
miejsce postojowe przed garażem. 

Dostępne media w budynku Instalacja wodno - kanalizacyjna, 
energia elektryczna, instalacja 
internetowa, sieć gazowa. 

Dostęp do drogi publicznej Dostęp do drogi publicznej – z ulicy 
Gliwickiej do ulicy Czeremchy,. za 
pośrednictwem drogi wewnętrznej 
przebiegającej przez działki nr: 343, 
1118/339, 1151/152,, 687/152, 693/152, 
694/152, 216/175, 1135/339, 1136/339, 
1137/339, które Deweloper obciąży 
służebnością gruntową na rzecz 
każdoczesnych właścicieli działek, na 
których posadowione domu 13E, 
15E, 17E, 19E, 21E, 23E. 

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

nie dotyczy 



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

budynek mieszkalny - segment 13E o projektowanej powierzchni 
użytkowej z garażem i kotłownią 137,0 m2, 

budynek mieszkalny - segment 15E o projektowanej powierzchni 
użytkowej z garażem i kotłownią 137,5 m2, 

budynek mieszkalny - segment 17E o projektowanej powierzchni 
użytkowej z garażem i kotłownią 138,3 m2, 

budynek mieszkalny - segment 19E o projektowanej powierzchni 
użytkowej z garażem i kotłownią 134,6 m2, 

budynek mieszkalny - segment 21E o projektowanej powierzchni 
użytkowej z garażem i kotłownią 138,3 m2, 

budynek mieszkalny - segment 23E o projektowanej powierzchni 
użytkowej z garażem i kotłownią 136,5 m2, 

Układ pomieszczeń według załącznika nr 1, natomiast standard prac 
wykończeniowych, do których wykonania zobowiązuje się 
Deweloper, według załącznika nr 5 do niniejszego prospektu 
informacyjnego. 

Data wydania zaświadczenia 
o samodzielności lokalu 
mieszkalnego 

nie dotyczy 

Data ustanowienia odrębnej 
własności lokalu mieszkalnego 

nie dotyczy 

Informacje o lokalu użytkowym 
nabywanym równocześnie z lokalem 
mieszkalnym albo domem 
jednorodzinnym 

nie dotyczy 

Cenę lokalu użytkowego albo 
ułamkowej części własności lokalu 
użytkowego 

nie dotyczy 

Termin, do którego nastąpi przenie-
sienie prawa własności lokalu 
użytkowego albo ułamkowej części 
własności lokalu użytkowego 

nie dotyczy 

Podpis dewelopera albo osoby upoważnionej do reprezentacji dewelopera 

   

 

 
Załączniki: 

1. Rzuty wszystkich kondygnacji budynku. 

2. Wzór umowy deweloperskiej lub umowy, o której mowa w art. 2 ust. 1 pkt 2, 3 lub 5 ustawy z dnia 20 maja 2021 r. 
o ochronie praw nabywcy lokalu mieszkalnego lub domu jednorodzinnego oraz Deweloperskim Funduszu 
Gwarancyjnym. 



3. Szkic koncepcji zagospodarowania terenu inwestycji i jego otoczenia z zaznaczeniem budynku oraz istotnych 
uwarun-kowań lokalizacji inwestycji wynikających z istniejącego stanu użytkowania terenów sąsiednich (np. z 
funkcji terenu, stref ochronnych, uciążliwości). 

4. Ustalenia obowiązującego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla działek lub ich fragmentów, 
znajdujących się w odległości do 100 m od granicy terenu objętego przedsięwzięciem deweloperskim lub zadaniem 
inwestycyjnym. 

5. Opis stanu wykończenia budynków (karta budynku) 

6. Ustalenia obowiązującego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu objętego 
przedsięwzięciem deweloperskim 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Załącznik nr 1 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



Załącznik nr 3 
 



 
 
 
 

 



Załącznik nr 4 
 
 
 



Załącznik nr 5 
     
 
 
 
 

KARTA DOMU TYP „E” 
Budynek 13E, działka nr 1186/341 
 
 
 
Opis techniczny wykonania budynku jednorodzinnego w zabudowie 
szeregowej TYPU „E” 
Osiedle Domy Nad Stawami w Żernicy przy ulicy Czeremchy. 
 

 

 

 
                  

              
 
Opis Domu  
Dom piętrowy w zabudowie szeregowej 
Powierzchnia działki nr 1186/341                              319 m2 
Powierzchnia zabudowy                     92,9 m2 
Powierzchnia użytkowa      109,3 m2 

Powierzchnia użytkowa z garażem i kotłownią              136,5 m2 

 



 
 
 
Zestawienie powierzchni: 
 
poziom nr pomieszczenia nazwa pomieszczenia powierzchnia m2 

I 1 garaż 19,5 

I 2 kotłownia gazowa 7,7 

II 3 salon z otwartą kuchnią 31,1 

II 4 Hol/klatka schodowa 7,2 

II 5 wiatrołap 2,5 

III 6 sypialnia 10,5 

III 7 sypialnia 9,9 

III 8 łazienka 3,6 

III 9 korytarz ze schodami 5,0 

IV 10 sypialnia 9,9 

IV 11 pralnia 3,5 

IV 12 korytarz 4,8 

IV 13 sypialnia 16,4 

IV 14 łazienka 4,9 

  razem: 136,5 
 
 
Wysokość pomieszczeń mieszkalnych w świetle po wykończeniu posadzki  -strop wynosić będzie 
3,02 m, 
 

Standard wykonania domu w zakresie prac wykonywanych przez dewelopera 
 
 

I. Budynek 
 

1. Fundamenty i posadzka 
1. Płyta fundamentowa żelbetowa z betonu wodoszczelnego C25/30 W8. 
2. Ściany fundamentowe z bloczków betonowych izolowanych przeciwwodnie; 
3. Ocieplenie ścian fundamentowych - polistyren ekstrudowany  

o grubości 15 cm pokryty folią kubełkową;  
4. Posadzka na gruncie - chudy beton gr. 10cm. 
 

 
2. Ściany zewnętrzne i wewnętrzne (konstrukcyjne) 

 Ściany zewnętrzne wykonane z bloczków z betonu komórkowego YTONG o 
grubości 24 cm. ocieplone styropianem grubości 16 cm  o współczynniku 



przewodzenia ciepła λ nie wyższym jak 0,042W/mK, wykończone tynkiem 
silikonowym; 

 Dylatacje pomiędzy budynkami wypełnione obwodowo termoizolacją wykonaną ze 
styropianu o współczynniku przewodzenia ciepła λ nie wyższym jak 0,042W/mK na 
głębokość min. 20 cm 

 Cokół budynku wykończony tynkiem akrylowym 
 Wewnętrzne ściany konstrukcyjne wykonane z bloczków  

z betonu komórkowego YTONG o grubości 24 cm; 
 Nadproża okienne systemowe lub wykonane na mokro z kasetą na roletę okienną i 

roletą; 
 Nadproże drzwiowe systemowe ; 
 Nadproże garażowe żelbetowe. 

 
3. Strop  

 Strop gęstożebrowy na belkach systemu Rector Light z wypełnieniem pustakami z 
nadbetonem,  
 

4. Stropodach 
 Stropodach gęstożebrowy na belkach z systemu Rector Light z wypełnieniem 

pustakami z nadbetonem; 
 Izolacja przeciwwilgociowa – folia paroizolacyjna; 
 Izolacja termiczna wykonana ze styropianu w spadku (kliny styropianowe) o 

współczynniku przewodzenia ciepła λ nie mniej jak 0,040 W/mK o grubości  min 25 
cm w spadku 

 Pokrycie – membrana PVC systemowa Rhenofol CV 1,5 mm; 
 Rynny i rury spustowe wykonane w technologii PVC; 
 Kominy spalinowe i wentylacyjne betonowe systemowe, ponad dachem 

wykończone tynkiem akrylowym; 
 Wszystkie obróbki blacharskie na dachu wykonane z blachy powlekanej. 

 
II. Stan wykończenia budynku  

 
1. Zabudowa 

 
I. Stolarka okienna trzyszybowa PVC w kolorze szarym, okno  

w salonie typu HST aluminiowe w kolorze szarym; 
II. Okna wyposażone w rolety antywłamaniowe w kolorze szarym sterowane elektrycznie; 
III. Parapety zewnętrzne - blacha powlekana w kolorze stolarki; 
IV. Stalowe  antywłamaniowe drzwi wejściowe w kolorze stolarki; 
V. Brama garażowa segmentowa podnoszona firmy SCHOLZ  

w kolorze stolarki; 
VI. Schody żelbetowe surowe. 

 
     Instalacje 

 
1. Instalacja wody - zasilanie wprowadzone do garażu przyłączem  

o średnicy ᴓ 32 mm z podziemnym zaworem odcinającym usytuowanym w granicy 
działki; 

2. Instalacja kanalizacji sanitarnej. Ścieki odprowadzone zostaną do kanału sanitarnego w 

ulicy poprzez przyłącze wykonane z rur PVC firmy Wavin o średnicy ᴓ 160 mm i spadku 
2%; 



3. Instalacja gazowa doprowadzona przyłączem ᴓ 25 mm do kotłowni; 
4. Instalacja elektryczna wprowadzona do budynku i przygotowana do montażu szafy 

podtynkowej; 
5. Instalacja odprowadzenia wody deszczowej i drenaż wokół budynku wprowadzona do 

kanalizacji deszczowej; 
6. Instalacja odgromowa; 
7. Internet – stałe łącze światłowodowe wprowadzone do budynku  

w części wejściowej (wiatrołap). 
 

 
III. Otoczenie, mała architektura  

 
1. Ogrodzenie tylko od strony ogrodu (niskie, do 1,2m), wykonane  

z siatki panelowej ocynkowanej, powlekane w kolorze szarym; 
2. Śmietnik w formie boksu na kontenery w rejonie schodów wejściowych do budynku; 
3. Podjazd i chodnik wykonany z kostki betonowej w kolorze szarym; 
4. Schody zewnętrzne żelbetowe z balustradą i murkiem oporowym wzdłuż schodów 

(w murku zabudowana skrzynka gazowa); 
5. Skrzynka na liczniki elektryczne (6 szt.), zgrupowane na działce 1197/34; 

6. Otoczenie domu przygotowane do założenia ogrodu (wyrównane 
humusem). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Załącznik nr 6 
 

ZAŁĄCZNIK  NR6   DO PROSPEKTU INFORMACYJNEGO DOMY NAD STAWAMI SPÓŁKA Z O.O.    
SPÓŁKA KOMANDYTOWA   

 
 Warunki ochrony środowiska i zdrowia ludzi, przyrody i krajobrazu 
1. W zakresie zasad ochrony środowiska zakazuje się:  
1) realizacji zamierzeń inwestycyjnych oraz prowadzenia działalności w sposób stwarzający uciążliwości dla sąsiednich 
nieruchomości w zakresie emisji zanieczyszczeń powietrza, hałasu i wibracji oraz pola elektromagnetycznego 
przekraczających wartości dopuszczalne; 
 2) odprowadzania nieoczyszczonych ścieków do wód lub do ziemi oraz zagospodarowania i użytkowania terenu w 
sposób powodujący przenikanie ponadnormatywnych zanieczyszczeń do wód i do ziemi;  
3) prowadzenia działalności związanej wyłącznie z gospodarowaniem odpadami, z wyjątkiem zbierania i przetwarzania 
odpadów wytwarzanych jako element towarzyszący prowadzeniu usługi i działalności zgodnych z przeznaczeniem 
terenu;  
4) lokalizowania zakładów stwarzających zagrożenie dla życia lub zdrowia ludzi, a w szczególności ryzyko wystąpienia 
poważnych awarii przemysłowych;  
5) wykorzystywania poza granicami terenów górniczych, o których mowa w § 9 ust. 2, do rekultywacji terenów 
niekorzystnie przekształconych lub do innych robót budowlanych i prac ziemnych, w tym nadsypywania i utwardzania 
terenu, odpadów wydobywczych pochodzących z poszukiwania, rozpoznawania, wydobywania, przeróbki i 
magazynowania kopalin ze złóż węgla kamiennego oraz innych odpadów, z wyjątkiem niezanieczyszczonej gleby i 
innych materiałów występujących w stanie naturalnym, wydobytych w trakcie robót budowlanych. 
2. W zakresie ochrony przyrody i krajobrazu oraz kształtowania krajobrazu ustala się:  
1) tereny zieleni pełniące funkcje ciągów ekologicznych ZE służące zachowaniu obszarów dolin rzek i cieków, stawów, 
jarów, oraz innych obszarów i enklaw zieleni i zadrzewień wraz z naturalnym ukształtowaniem terenu, znaczących dla 
zachowania bioróżnorodności, ochrony siedlisk, swobodnego przemieszczania zwierząt oraz ciągłości systemu 
przewietrzania i odwodnienia obszaru – obowiązują warunki zagospodarowania terenu i ograniczenia w jego 
użytkowaniu określone dla terenów ZE w § 29;  
2) ograniczenia w kształtowaniu obiektów i budowli rolniczych na terenach rolniczych R, zgodnie z zasadami 
określonymi dla terenów R w § 28;  
3) strefy ochrony krajobrazu, zgodnie z zasięgiem określonym na rysunku planu – zakazuje się: 
 a) sytuowania obiektów wysokościowych, masztów, wież, słupów, kominów i innych konstrukcji wsporczych, o 
wysokości powyżej 10 m – nie dotyczy inwestycji celu publicznego z zakresu infrastruktury technicznej oraz innych 
obiektów uzbrojenia terenu, a także służących ochronie środowiska i przyrody lub związanych z gospodarką leśną;  
b) utwardzania dróg polnych i leśnych, poza terenami przeznaczonymi pod zabudowę, z wykorzystaniem materiałów 
betonowych, ceramicznych, bitumicznych oraz odpadów wydobywczych pochodzących z poszukiwania, rozpoznawania, 
wydobywania, przeróbki i magazynowania kopalin ze złóż węgla kamiennego oraz innych odpadów, z wyjątkiem 
niezanieczyszczonej gleby i innych materiałów występujących w stanie naturalnym, wydobytych w trakcie robót 
budowlanych;  
c) zmiany ukształtowania terenu, w tym niwelacji i nadsypywaniu terenu, z wyjątkiem robót budowlanych i ziemnych na 
terenach przeznaczonych pod zabudowę oraz dotyczących infrastruktury technicznej i drogowej, wód powierzchniowych 
oraz elementów odwodnienia terenu i ochrony przeciwpowodziowej, w tym budowli hydrotechnicznych. 
 
Warunki dotyczące ochrony innych terenów lub obiektów podlegających ochronie na podstawie przepisów 
odrębnych 
Granice i sposoby zagospodarowania terenów i obiektów podlegających ochronie, na podstawie odrębnych przepisów – 
dotyczy: 
Złoża węgla kamiennego objętego prawem własności górniczej, zgodnie z zasięgiem określonym na rysunku planu, 
obejmujące złoża: „Knurów” i „Gliwice”(status zaniechane) – w zakresie ochrony złoża obowiązują ustalenia, o których 
mowa w § 6 ust. 3. 
Przedstawia się granice terenu i obszaru górniczego ”Knurów”, zgodnie z zasięgiem określonym na rysunku planu – w 
granicach terenu górniczego, przy zagospodarowaniu terenu i kształtowaniu zabudowy, nakazuje się uwzględnić aktualne 
warunki geologiczno - górnicze. 
 
 
Warunki i szczegółowe zasady obsługi w zakresie komunikacji 
Przeznaczenie i zasady zagospodarowania terenów dróg wewnętrznych 5KDW:  
1) przeznaczenie podstawowe – drogi wewnętrzne;  
2) szerokość pasa drogowego określono przez zasięg linii rozgraniczającej teren, zgodnie z rysunkiem planu, z 
dopuszczeniem poszerzeń w rejonie skrzyżowań – szerokości terenów dróg wynosi od 6 m do 30 m, 



Ustala się minimalną liczbę miejsc do parkowania dla nowej zabudowy w granicach działki budowlanej dla zabudowy 
mieszkaniowej jednorodzinnej - nie mniej niż 2 miejsca postojowe na 1 mieszkanie; 
 
 
Warunki i szczegółowe zasady obsługi w zakresie infrastruktury technicznej 
1. Określa się zasady modernizacji, rozbudowy i budowy systemów infrastruktury technicznej:  
1) dopuszcza się remont, przebudowę i rozbudowę istniejącej infrastruktury technicznej oraz budowę nowej 
infrastruktury technicznej, w parametrach niezbędnych dla prawidłowego funkcjonowania danej infrastruktury 
technicznej, z zastrzeżeniem pkt 2 i 3, przy uwzględnieniu możliwości użytkowego wykorzystania terenu zgodnie z 
przeznaczeniem oraz przepisów dotyczących ochrony gruntów rolnych i leśnych;  
2) zakazuje się sytuowania nowych napowietrznych linii elektroenergetycznych wysokich napięć, z wyjątkiem 
przebiegów równoległych do istniejących linii elektroenergetycznych wysokich napięć w pasie o szerokości od skrajnej 
linii 110 kV nie większej niż 15 m, o ile nie ograniczy to możliwości zabudowy terenu zgodnie z planem oraz przy 
uwzględnieniu przepisów odrębnych dotyczących ochrony gruntów rolnych i leśnych;  
3) zakazuje się sytuowania urządzeń i instalacji wykorzystujących siłę wiatru do wytwarzania energii, z wyjątkiem 
mikroinstalacji o łącznej mocy zainstalowanej elektrycznej nie większej niż 40 kW;  
4) określa się tereny w granicach których dopuszcza się sytuowanie urządzeń wytwarzających z odnawialnych źródeł 
energię o mocy przekraczającej 100 kW, z zastrzeżeniem pkt 3 i pkt 5:  
a) tereny UP, US i U – wyłącznie na potrzeby przeznaczenia podstawowego danego terenu wykorzystując energię 
słoneczną oraz energię cieplną wód, gruntu i powietrza,  
b) teren PU – wykorzystując energię słoneczną i biomasy oraz wyłącznie na potrzeby przeznaczenia podstawowego 
danego terenu wykorzystując energię cieplną wód, gruntu i powietrza.  
5) za granice stref ochronnych związanych z ograniczeniami w zabudowie oraz zagospodarowaniu i użytkowaniu terenu, 
wywołanych sytuowaniem urządzeń wytwarzających z odnawialnych źródeł energię o mocy przekraczającej 100 kW, 
uznaje się linie rozgraniczające odpowiednio tereny, o których mowa w pkt 4 – sytuowanie tych urządzeń nie może 
ograniczać możliwości przeznaczenia i zagospodarowania terenów sąsiednich zgodnie z ustaleniami planu. 
2. Ustala się zaopatrzenie w wodę, gaz, energię elektryczną i cieplną, odprowadzenie ścieków oraz wód opadowych i 
roztopowych, a także obsługę w zakresie telekomunikacji w oparciu o rozbudowę istniejących i budowę nowych sieci i 
urządzeń odpowiednio wodociągowych, gazowych, elektroenergetycznych, ciepłowniczych, telekomunikacyjnych oraz 
kanalizacji sanitarnej i deszczowej, przy czym dopuszcza się:  
1) zaopatrzenie w wodę w oparciu o indywidualne obiekty służące do ujmowania wód, w tym lokalne studnie 
przydomowe, z zastrzeżeniem § 11 ust. 2 pkt 3;  
2) zaopatrzenie w gaz w oparciu o zbiorniki i butle na gaz;  
3) zaopatrzenie w energię elektryczną w oparciu o stosowanie indywidualnych urządzeń i instalacji wytwarzających 
energię elektryczną z odnawialnych źródeł energii, z zastrzeżeniem ust. 1 pkt 3 i 4;  
4) zaopatrzenie w energię cieplną w oparciu o stosowanie indywidualnych urządzeń i instalacji grzewczych, w tym 
wytwarzających energię cieplną z odnawialnych źródeł energii, z zastrzeżeniem ust. 1 pkt 3 i 4;  
5) odprowadzenie ścieków w oparciu o stosowanie indywidualnych zbiorników bezodpływowych na nieczystości ciekłe 
lub przydomowych oczyszczalni ścieków, z zastrzeżeniem § 11 ust. 3 pkt 2, przy czym zakazuje się stosowania 
indywidualnych, przydomowych oczyszczalni ścieków opartych na rozsączaniu ścieków w gruncie:  
a) w granicach obszaru aglomeracji, wyznaczonej w celu prowadzenia zbiorowego systemu gospodarki ściekowej, 
zgodnie z zasięgiem określonym w akcie ustanawiającym obszar aglomeracji, aktualnym na dzień wnioskowania o 
realizację danego zamierzenia inwestycyjnego,  
b) na działkach budowlanych o powierzchni mniejszej niż 1000 m²;  
6) odprowadzenie wód opadowych lub roztopowych do wód i do ziemi, z zastrzeżeniem przepisów odrębnych 
obowiązujących w tym zakresie, przy czym:  
a) zakazuje się zmiany kierunków spływu wód powierzchniowych powodujących szkodę dla działek sąsiednich,  
b) nakazuje się stosowanie na terenach przeznaczonych pod zabudowę rozwiązań opóźniających spływ wód opadowych i 
roztopowych z powierzchni działki budowlanej lub terenu objętego inwestycją, opartych na infiltracji wody oraz 
pełniących funkcje retencyjne, w tym umożliwiające zagospodarowanie lub gromadzenie wód opadowych i roztopowych 
w celu ich użytkowego wykorzystania lub rozsączenia. 
 

 
 


