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

Adres 44-144 Żernica  
Ul. Ogrodowa 6B 

(adres lokalu przedsiębiorstwa) 

Nr NIP i REGON (NIP) (REGON) 

969 162 30 84 366 597 610 

Nr telefonu +48 32 3203019 

Adres poczty elektronicznej biuro@domynadstawami.pl 

Nr 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 Nie dotyczy 

Data rozpoczęcia Nie dotyczy 

Data wydania ostatecznego 

pozwolenia na użytkowanie 

Nie dotyczy 
 
 
 
 



 

PRZYKŁAD INNEGO UKOŃCZONEGO PRZEDSIĘWZIĘCIA DEWELOPERSKIEGO 

Adres Nie dotyczy 

Data rozpoczęcia Nie dotyczy 

Data wydania ostatecznego 
pozwolenia na użytkowanie 

Nie dotyczy 

OSTATNIE UKOŃCZONE PRZEDSIĘWZIĘCIE DEWELOPERSKIE 

Adres Nie dotyczy 

Data rozpoczęcia Nie dotyczy 

Data wydania ostatecznego 
pozwolenia 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 

Adres i nr działki ewidencyjnej 1 Obręb ewidencyjny  008 karta mapy 3 Żernica, gmina Pilchowice, 
powiat gliwicki, województwo śląskie, w rejonie ulicy Ogrodowej 
6.  
Działki o numerach ewidencyjnych:  1153/136, 1154/136, 1155/136, 
1156/136, 342, 1185/341. 
 

Nr księgi wieczystej GL1G/00142727/6 

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 nr 1153/136 o obszarze 0,0326 ha, 
Działka nr 1154/136 o obszarze 0,0233 ha, 
Działka nr 1155/136 o obszarze 0,0235 ha, 
Działka nr 1156/136 o obszarze 0,0238 ha, 

                                                           
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. 



Działka nr 342 o obszarze 0,0342 ha, 
Działka nr 1185/341 o obszarze 0,0324 ha. 
Wszystkie wymienione wyżej działki wolne są od wszelkich 
obciążeń, a ich właścicielem jest Domy Nad Stawami Spółka z 
ograniczoną odpowiedzialnością Spółka komandytowa z siedzibą 
w Żernicy.  
 

Plan zagospodarowania przestrze-
nnego dla sąsiadujących działek 3 

przeznaczenie w planie Zgodnie z ustaleniami miejscowego 
planu zagospodarowania przestrzennego 
Gminy Pilchowice, obejmującego teren 
jednostki osadniczej Żernica - etap I, 
zatwierdzonego uchwałą Rady tej Gminy 
Nr VIII/73/19 z dnia 13 czerwca 2019r. 
sąsiadujące działki położone są na 
terenach o następującym oznaczeniu: 
- 5MNUa -  tereny zabudowy 
mieszkaniowej jednorodzinnej z 
usługami 
-1MUC - tereny zabudowy 
mieszkaniowo-usługowej obszarów 
centralnych  
- 5KDW - tereny dróg wewnętrznych  
 

dopuszczalna wysokość 
zabudowy 

Dla terenów oznaczonych:  
5MNUa - 11 metrów   
1MUC - 12 metrów  
 

dopuszczalny procent 
zabudowy 
działki 

Dla terenów oznaczonych:  
5MNUa – 40%   
1MUC – 40%  

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 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.  
 

INFORMACJE DOTYCZĄCE BUDYNKU 

Czy jest pozwolenie na budowę 
tak*  nie* 

                                                           
3 W przypadku braku planu zagospodarowania przestrzennego umieszcza się jedynie informację „Brak planu”. 
* Niepotrzebne skreślić (kliknąć dwukrotnie na tekst). 



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 

Sześć decyzji administracyjnych:  
Nr 470/19, znak: WAB.6740.3.00070.2019,  
Nr 469/19, znak: WAB.6740.3.00071.2019,  
Nr 473/19, znak: WAB.6740.3.00072.2019,  
Nr 471/19, znak: WAB.6740.3.00073.2019,  
Nr 472/19, znak: WAB.6740.3.00074.2019,  
Nr 474/19, znak: WAB.6740.3.00075.2019,  
wydanych dnia 2 maja 2019r. przez Starostę Gliwickiego, 
zmienionych decyzjami o numerach j.w., wydanymi 8 sierpnia 
2019r. przez Starostę Gliwickiego 

Planowany termin rozpoczęcia 
i zakończenia prac budowlanych 

1.04.2020r. - termin rozpoczęcia prac budowlanych 
30.05.2021r. - termin zakończenia prac budowlanych 

Termin, do którego nastąpi  
przeniesienie prawa własności  
nieruchomości 

Przeniesienie na rzecz Nabywcy prawa własności działki wraz z 
usytuowanym na niej budynkiem nastąpi po wpłacie całej ceny, 
jednak nie później niż do dnia 30.07.2021r.  

Opis przedsięwzięcia dewelo- 
perskiego 

liczba budynków 6 budynków w zabudowie 
szeregowej 

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

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

Sposób pomiaru powierzchni  
lokalu mieszkalnego lub 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 

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

Procentowy udział nie ulegnie zmianie w zależności od postępu 
inwestycji i sprzedaży domów. 



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* 

 

 

Główne zasady funkcjonowania 
wybranego rodzaju zabezpieczenia 
środków nabywcy 

Deweloper zapewnia Nabywcom środek ochrony prawnej, w 
rozumieniu art. 4 ustawy dnia 16 września 2011 o ochronie praw 
nabywcy lokalu mieszkalnego lub domu jednorodzinnego (tj. Z 
dnia 30 sierpnia 2019 r. (Dz.U. z 2019 r. poz. 1805)), w postaci 
zamkniętego mieszkaniowego rachunku powierniczego, 
prowadzonego dla Dewelopera przez ING Bank Śląski S.A. z 
siedzibą w Warszawie, zgodnie z którą m.in.: 
- dyspozycja wypłaty środków pieniężnych złożona przez 
Dewelopera dotycząca danego Nabywcy jest realizowana po 
dostarczeniu przez Dewelopera wypisu aktu notarialnego umowy 
przenoszącej na Nabywcę własność działki wraz z Budynkiem 
Mieszkalnym, bez obciążeń, praw i roszczeń osób trzecich, za 
wyjątkiem obciążeń na które wyraził zgodę Nabywca. W 
przypadku odstąpienia od umowy deweloperskiej przez jedną ze 
stron, Bank wypłaca Nabywcy przypadające mu środki na 
mieszkaniowym rachunku powierniczym niezwłocznie po 
otrzymaniu oświadczenia o odstąpieniu od umowy 
deweloperskiej, przy czym  oświadczenie woli Nabywcy o 
odstąpieniu od umowy jest skuteczne jeżeli zawiera zgodę na 
wykreślenie roszczenia o przeniesienie własności, złożone w 
formie pisemnej z podpisem notarialnie poświadczonym, zaś w 
przypadku odstąpienia od umowy przez Dewelopera - na 
podstawie art. 29 ust.4 i 5 ustawy o Ochronie Praw Nabywcy, 
Nabywca jest zobowiązany wyrazić zgodę na wykreślenie tego 
roszczenia. W przypadku rozwiązania umowy deweloperskiej, 
innego niż przewidziane w art. 29 ustawy o Ochronie Praw 
Nabywcy, strony przedstawią zgodne oświadczenia woli  
o sposobie podziału środków pieniężnych zgromadzonych przez 
Nabywcę na mieszkaniowym rachunku powierniczym. Bank 
wypłaci te środki w nominalnej wysokości niezwłocznie po 
otrzymaniu oświadczeń woli stron o sposobie tego podziału, 
- dla realizacji zobowiązań pieniężnych Nabywcy, Deweloper 
zamieszczania w każdej umowie deweloperskiej indywidualny 
numer subkonta utworzonego dla poszczególnego Nabywcy,  
- wszelkie koszty, opłaty i prowizje związane z otwarciem, 
prowadzeniem i obsługą zamkniętego rachunku powierniczego, 
zgodnie z obowiązującą w wymienionym Banku tabelą opłat i 
prowizji ponosi Deweloper. 

Nazwa instytucji zapewniającej 
bezpieczeństwo środków nabywcy 

ING Bank Śląski S.A. z siedzibą w Warszawie 

Harmonogram przedsięwzięcia 
deweloperskiego, w etapach 

Etapy realizacji 
inwestycji 

Termin realizacji 
inwestycji 

Udział procentowy 

prace ziemne i 
fundamenty 

24.03.2020-15.05.2020 20,1% 

Ściany parteru 15.05.2020-30.06.2020 14,6% 



Strop nad parterem, 
ściany piętra 

30.06.2020-31.10.2020 12,6% 

Strop nad piętrem 
wraz z dachem 

06.07.2020-31-03-2021 18,6% 

Montaż stolarki i 
elewacja 

01.12.2020-15.03.2021 19,2% 

Przyłącza, instalacje 
wewnętrzne, 
urządzenie otoczenia 

06.07.2020-30.05.2021 13% 

 

Dopuszczenie waloryzacji ceny 
oraz określenie zasad waloryzacji 

Cena nie podlega waloryzacji 

WARUNKI ODSTĄPIENIA OD UMOWY DEWELOPERSKIEJ 

Należy opisać na jakich warunkach 
można odstąpić od umowy 
deweloperskiej 

1. Nabywcy będą uprawnieni do odstąpienia od umowy 
deweloperskiej: 
a) jeżeli umowa deweloperska nie zawiera elementów, o których 
mowa w art. 22 ustawy z dnia 16 września 2011 roku 
o ochronie praw nabywcy lokalu mieszkalnego lub domu 
jednorodzinnego, 
b) jeżeli informacje zawarte w umowie deweloperskiej nie są 
zgodne z informacjami zawartymi w prospekcie informacyjnym 
lub w załącznikach do prospektu, za wyjątkiem zmian, na które 
Nabywcy wyrazili zgodę, zgodnie z art. 22 ust. 2 Ustawy o 
ochronie praw nabywcy lokalu mieszkalnego lub domu 
jednorodzinnego, 
c) jeżeli Deweloper nie doręczył Nabywcom, zgodnie z art. 18 i 19 
ustawy o ochronie praw nabywcy lokalu mieszkalnego lub domu 
jednorodzinnego, prospektu informacyjnego wraz z załącznikami, 
d) jeżeli informacje zawarte w prospekcie informacyjnym lub 
w załącznikach, na podstawie których zawarto umowę 
deweloperską, są niezgodne ze stanem faktycznym i prawnym na 
dzień podpisania umowy deweloperskiej, 
e) jeżeli prospekt informacyjny, na podstawie którego zawarto 
umowę deweloperską, nie zawiera informacji określonych we 
wzorze prospektu informacyjnego, stanowiącego załącznik do 
Ustawy o ochronie praw nabywcy lokalu mieszkalnego lub domu 
jednorodzinnego, 
f) w przypadku nieprzeniesienia na Nabywców własności działki 
zabudowanej Budynkiem Mieszkalnym, w terminie w terminie 
określonym w umowie deweloperskiej, 
- przy czym w przypadkach, o których mowa w pkt. 1 lit. a) do e) 
powyżej, Nabywcy mają prawo odstąpienia od umowy w terminie 
30 dni od dnia jej zawarcia, natomiast w przypadku, o którym 
mowa w pkt. 1 lit. f) powyżej, przed skorzystaniem z prawa do 
odstąpienia od niniejszej umowy Nabywcy wyznaczą 
Deweloperowi 120 dniowy termin na przeniesienie własności 
działki zabudowanej Budynkiem Mieszkalnym, a w razie 
bezskutecznego upływu wskazanego terminu będą uprawnieni do 
odstąpienia od umowy deweloperskiej. Nabywcy zachowują 
roszczenie z tytułu kary umownej za okres opóźnienia,  
g) gdy wskutek dokonania inwentaryzacji powykonawczej 
Budynku Mieszkalnego, okaże się, że jego powierzchnia jest 
większa się od projektowanej powierzchni ustalonej w umowie 
deweloperskiej o ponad 2,00 %. W tym przypadku oświadczenie o 
odstąpieniu od umowy deweloperskiej może być złożone w 



terminie 30  dni od dnia poinformowania Nabywców przez 
Dewelopera o zaistniałej różnicy w powierzchni i związanym z nią 
wzroście ceny. Jeżeli Nabywca nie skorzysta z prawa do 
odstąpienia od umowy deweloperskiej w podanym terminie cena 
brutto ulegnie odpowiednio zwiększeniu o kwotę stanowiącą 
wynik mnożenia liczby metrów kwadratowych, o które zwiększyła 
się powierzchnia użytkowa Budynku Mieszkalnego, przez stawkę 
za jeden metr kwadratowy,  
h) gdy wskutek dokonania inwentaryzacji powykonawczej 
Budynku Mieszkalnego, okaże się, że jego powierzchnia jest 
mniejsza od projektowanej powierzchni ustalonej w umowie 
deweloperskiej o ponad 2,00 %. W tym przypadku oświadczenie o 
odstąpieniu może być złożone w terminie 30 dni od dnia 
poinformowania Nabywców przez Dewelopera o zaistniałej 
różnicy w powierzchni i związanym z nią obniżeniem ceny. Jeżeli 
Nabywca nie skorzysta z prawa do odstąpienia od umowy 
deweloperskiej w podanym terminie cena brutto ulegnie 
odpowiednio zmniejszeniu o kwotę stanowiącą wynik mnożenia 
liczby metrów kwadratowych, o które zmniejszyła się 
powierzchnia użytkowa Budynku Mieszkalnego, przez stawkę za 
jeden metr kwadratowy,  
Oświadczenie woli Nabywców o odstąpieniu od umowy 
deweloperskiej jest skuteczne, jeżeli zawiera zgodę na 
wykreślenie roszczenia o przeniesienie własności 
działki wraz z Budynkiem Mieszkalnym, złożone Deweloperowi 
w formie pisemnej z podpisami notarialnie poświadczonymi. 
2. Deweloper ma prawo odstąpić od umowy deweloperskiej: 
a) w przypadku niespełnienia przez Nabywców świadczenia 
pieniężnego, w terminie lub wysokości określonych w umowie 
deweloperskiej, pomimo wezwania Nabywców, w formie 
pisemnej, do zapłaty zaległej kwoty w terminie 30 dni od dnia 
doręczenia wezwania, chyba że niespełnienie przez Nabywców 
świadczenia pieniężnego jest spowodowane działaniem siły 
wyższej, 
b) w przypadku niestawienia się Nabywców do odbioru Budynku 
Mieszkalnego lub podpisania aktu notarialnego przenoszącego na 
Nabywców własność działki zabudowanej Budynkiem 
Mieszkalnym, pomimo dwukrotnego doręczenia wezwania 
w formie pisemnej, w odstępie co najmniej 60 dni, chyba, że 
niestawienie się Nabywców jest spowodowane działaniem siły 
wyższej. 
  W przypadku odstąpienia od umowy deweloperskiej przez 
Dewelopera, Nabywcy zobowiązani są wyrazić zgodę na 
wykreślenie roszczenia o przeniesienie własności działki wraz 
z Budynkiem Mieszkalnym, w formie pisemnej z podpisami 
notarialnie poświadczonymi. 
3. W każdym przypadku odstąpienia od umowy deweloperskiej 
przez Dewelopera lub Nabywców bądź jej rozwiązania przez 
strony, Deweloper zwróci Nabywcom wpłacone środki, 
pomniejszone o ewentualne należne Deweloperowi kary umowne i 
odsetki, w terminie 30 dni roboczych od daty odstąpienia od 
umowy deweloperskiej bądź jej rozwiązania, nie wcześniej jednak 
niż przed: 
- podpisaniem przez Nabywców faktury korygującej; 
- dostarczeniem Deweloperowi oświadczenia Nabywców, 
z podpisami notarialnie poświadczonymi, o wyrażeniu zgody na 
wykreślenie z księgi wieczystej roszczeń, wynikających 
z niniejszej umowy. 



 

INNE INFORMACJE 

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

finansującego zakup tej nieruchomości lub jej części w przypadku równoczesnego ustanowienia zabezpieczenia 
hipotecznego − na bezobciążeniowe wyodrębnienie lokalu mieszkalnego i przeniesienie jego własności albo 
bezobciążeniowe przeniesienie na nabywcę własności nieruchomości wraz z domem jednorodzinnym lub użytkowania 

wieczystego nieruchomości gruntowej i własności domu jednorodzinnego stanowiącego odrębną nieruchomość lub 
przeniesienie ułamkowej części własności nieruchomości wraz z prawem do wyłącznego korzystania z części nieruchomości 
służącej zaspokajaniu potrzeb mieszkaniowych: 

Nie dotyczy 
Informacja o możliwości zapoznania się w lokalu przedsiębiorstwa przez osobę zainteresowaną zawarciem umowy 
deweloperskiej z: 

1) aktualnym stanem księgi wieczystej prowadzonej dla nieruchomości; 

2) kopią aktualnego odpisu z Krajowego Rejestru Sądowego, jeśli podmiot podlega wpisowi do Krajowego Rejestru 
Sądowego lub aktualnym zaświadczeniem o wpisie do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej; 

3) kopią pozwolenia na budowę; 

4) sprawozdaniem finansowym dewelopera za ostatnie dwa lata, a w przypadku realizacji inwestycji przez spółkę 
celową — sprawozdaniem spółki dominującej; 

5) projektem architektoniczno-budowlanym: 

 
Każda osoba zainteresowana zawarciem z Domy Nad Stawami Spółką z ograniczoną 
odpowiedzialnością Sp. k. z siedzibą w Żernicy umowy deweloperskiej dotyczącej Budynku 
Mieszkalnego w zabudowie szeregowej, wybudowanego w ramach opisywanego 
Przedsięwzięcia Deweloperskiego ma prawo do zapoznania się w biurze Dewelopera położonym 
w Żernicy przy ulicy Ogrodowej 6B, od poniedziałku do piątku, w godzinach od 830 do 1600, z 
następującymi dokumentami: 
- aktualnym stanem księgi wieczystej prowadzonej dla nieruchomości  
- kopią aktualnego odpisu z rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego Domy Nad 
Stawami Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością sp. k. z siedzibą w Żernicy, 
- kopiami decyzji zatwierdzającymi projekty budowlane i udzielającymi pozwoleń na budowę, 
- sprawozdaniem finansowym Dewelopera za ostatnie dwa lata, 
- projektem architektoniczno-budowlanym Przedsięwzięcia Deweloperskiego. 
Ewentualnie: Klienci chcący skorzystać z możliwości zapoznania się z ww. dokumentami 
proszeni są o kontakt telefoniczny w celu ustalenia dogodnego terminu. 
 



CZĘŚĆ INDYWIDUALNA 

Cena m2 powierzchni lokalu  
mieszkalnego lub domu 
jednorodzinnego 

- budynek mieszkalny - segment  1E – 3.832 zł/m2 brutto, 
- budynek mieszkalny - segment  3E – 3.600 zł/m2 brutto, 
- budynek mieszkalny - segment  5E – 3.579 zł/m2 brutto, 
- budynek mieszkalny - segment  7E – 3.640 zł/m2 brutto, 
- budynek mieszkalny - segment  9E – 3.615 zł/m2 brutto, 
- budynek mieszkalny - segment 11E – 3.846 zł/m2brutto. 
Każda podana wyżej cena zawiera podatek od towarów i usług 
według stawki 8%. 

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 Każdy budynek będzie miał 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 3 do 
niniejszego prospektu 
informacyjnego 

liczba lokali w budynku Nie dotyczy 

liczba miejsc garażowych 
i postojowych  

Każdy budynek posiadać będzie 
garaż jednostanowiskowy. 

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

dostęp do drogi publicznej Dostęp do drogi publicznej - ulicy 
Ogrodowej, za pośrednictwem 
działek o numerach: 1088/68 i 343, 
które zostały wydzielone pod drogę 
wewnętrzną i są albo zostaną 
obciążone służebnościami 
gruntowymi na rzecz 
każdoczesnych właścicieli 
zbywanych działek, a nadto od 
grudnia 2021r. możliwe będzie 
skomunikowanie przedmiotowych 
działek z drogą publiczną - ulicą 
Gliwicką, 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, na 
których Deweloper aktualnie 
buduje drogę i obciąży ją 
służebnościami gruntowymi na 
rzecz każdoczesnych właścicieli 
opisanych wyżej działek. 
 

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

Nie dotyczy 



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

- budynek mieszkalny - segment 1E o projektowanej powierzchni 
użytkowej z garażem i kotłownią 137,0 m2, 
- budynek mieszkalny - segment 3E o projektowanej powierzchni 
użytkowej z garażem i kotłownią 137,5 m2, 
- budynek mieszkalny - segment 5E o projektowanej powierzchni 
użytkowej z garażem i kotłownią 138,3 m2, 
- budynek mieszkalny - segment 7E o projektowanej powierzchni 
użytkowej z garażem i kotłownią 134,6 m2, 
- budynek mieszkalny - segment 9E o projektowanej powierzchni 
użytkowej z garażem i kotłownią 138,3 m2, 
- budynek mieszkalny - segment 11E o projektowanej powierzchni 
użytkowej z garażem i kotłownią 136,5 m2, 
Układ pomieszczeń według załączników nr 4, 5 i 6, natomiast 
standard prac wykończeniowych, do których wykonania 
zobowiązuje się Deweloper, według załącznika nr 3 do niniejszego 
prospektu informacyjnego. 
 

 podpis dewelopera albo osoby uprawnionej 
do jego reprezentacji 

 

   

Załączniki: 
1. Rzut kondygnacji z zaznaczeniem lokalu mieszkalnego. 
2. Wzór umowy deweloperskiej. 


