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CZĘŚĆ OGÓLNA
I. DANE IDENTYFIKACYJNE I KONTAKTOWE DOTYCZĄCE
DEWELOPERA

DANE DEWELOPERA

Deweloper
Nazwa: SolutionCode
Forma prawna: Spółka z o.o.
KRS: 0001234

Adres ul. Podłęska 14/19
30-865 Kraków

Nr NIP i REGON 213-123-56-34 012363345
Nr telefonu #48 662865400

Adres poczty elektronicznej biuro@deweloperplus.com
Nr faksu 345345345

Adres strony internetowej
dewelopera http://deweloperplus.pl/

II. DOŚWIADCZENIE DEWELOPERA
HISTORIA I UDOKUMENTOWANE DOŚWIADCZENIE DEWELOPERA

ZIELONA DOLINA
Adres Warszawa Białołęka, ul. Zdziarska

Data rozpoczęcia 1 maja 2010
Data wydania ostatecznego
pozwolenia na użytkowanie 18 maja 2011

Opis

Zdjęcie

OSIEDLE ŚWIATOWIDA

Adres Warszawa Białołęka, ul. Światowida i H.
Ordonówny

Data rozpoczęcia 23 maja 2009
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Data wydania ostatecznego
pozwolenia na użytkowanie 10 maja 2010

Opis

Zdjęcie

Czy przeciwko deweloperowi prowadzono (lub prowadzi się) postępowania egzekucyjne
na kwotę powyżej 100 000 zł: Nie
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III. INFORMACJE DOTYCZĄCE NIERUCHOMOŚCI I
PRZEDSIĘWZIĘCIA DEWELOPERSKIEGO

INFORMACJE DOTYCZĄCE GRUNTU
Adres i nr działki

ewidencyjnej
ul Willowa
Numer działki: DZ-1

Nr księgi wieczystej KW-123
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

Powierzchnia: 2350,0 m2

Plan zagospodarowania przestrzennego dla sąsiadujących działek

Przeznaczenie w planie
Przedmiotowa nieruchomość znajduje się na terenach
oznaczonych w miejscowym planie zagospodarowania
symbolem M12 przeznaczonych „pod zabudowę
mieszkaniową"

Dopuszczalna wysokość
zabudowy

Dopuszczalna wysokość zabudowy została opisana w
uchwale dotyczącej miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego. Liczba kondygnacji nie może przekraczać
dziesięciu kondygnacji

Dopuszczalny procent
zabudowy działki

wg planu zagospodarowania "co najmniej 20% powierzchni
działek należy przeznaczyć pod zieleń wypoczynkową lub
użytkową, z częściowym zadrzewieniem i zakrzewieniem
działek.”
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Informacje zawarte w
publicznie dostępnych

dokumentach
dotyczących

przewidzianych
inwestycji w promieniu 1

km od przedmiotowej
nieruchomości, w

szczególności o budowie
lub rozbudowie dróg,

budowie linii szynowych
oraz przewidzianych

korytarzach
powietrznych, a także

znanych innych
inwestycjach

komunalnych, w
szczególności

oczyszczalniach ścieków,
spalarniach śmieci,

wysypiskach,
cmentarzach

W promieniu 1km od osiedla nie dopuszcza się inwestycji
mogących znacząco negatywnie oddziaływać na środowisko
w rozumieniu art.51 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001r. prawo
ochrony środowiska.
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INFORMACJE DOTYCZĄCE BUDYNKU
Czy jest pozwolenie na budowę tak* nie*
Czy pozwolenie na budowę jest

ostateczne tak* nie*

Czy pozwolenie na budowę jest
zaskarżone tak* nie*

Nr pozwolenia na budowę oraz
nazwa organu, który je wydał

PB-123 
Wydane przez: Burmistrz m. Konstancin-Jeziorna

Planowany termin rozpoczęcia i
zakończenia prac budowlanych

Rozpoczęcie: 10 maja 2012
Zakończenie: 24 maja 2014

Termin, do którego nastąpi
przeniesienie prawa własności

nieruchomości
Planowany termin przeniesienia prawa własności:
31 grudnia 2014 roku

Opis przedsięwzięcia
deweloperskiego

liczba budynków: 3

rozmieszczenie ich na nieruchomości (należy
podać minimalny odstęp pomiędzy budynkami): 8

Sposób pomiaru powierzchni
lokalu mieszkalnego lub domu

jednorodzinnego

Wg normy PN-ISO 9836:1997 

- pomiar na poziomie podłogi 
- w stanie całkowicie wykończonym 
- wnęk w ścianach o powierzchni powyżej 0,1 m kw.
nie dolicza się do powierzchni mieszkania 
- powierzchnie zewnętrzne niezamknięte ze
wszystkich stron, dostępne z danego pomieszczenia
(balkony, loggie, tarasy itp.) dolicza się do jego
powierzchni (mieszkania, lokalu użytkowego),
wykazując oddzielnie: powierzchnie nienakryte
(balkony, tarasy), powierzchnie nakryte (loggie) 
- dokładność pomiarów i obliczeń powierzchni do
0,01 m kw. 

Powierzchnia pomieszczenia ze skośnym sufitem
liczy się w całości, zgodnie z powierzchnią jego
podłogi ale dzieli się ją na dwie części: 
- część o wysokości 1,90 m i więcej 
- część o wysokości poniżej 1,90 m która może być
zaliczona wyłącznie do powierzchni pomocniczej

Zamierzony sposób i procentowy
udział źródeł finansowania

przedsięwzięcia deweloperskiego

100% środków własnych 

Instytucja kredytująca:Nie dotyczy
Środki ochrony nabywców Rachunek powierniczy otwarty

Główne zasady funkcjonowania
wybranego rodzaju

zabezpieczenia środków nabywcy

Z rachunku otwartego deweloper otrzymuje środki
zgodnie z postępem robót budowlanych. Rachunek
powierniczy nie jest objęty gwarancją
zabezpieczającą nabywcę na wypadek upadłości
firmy.

Nazwa instytucji zapewniającej
bezpieczeństwo środków

nabywcy
Millenium Bank
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Harmonogram przedsięwzięcia
deweloperskiego, w etapach

Nazwa Udzia
ł Opis

Roboty ziemne,
przygotowanie podłoża 10,00

Wykonanie stanu "zero" 20,00
Wykonanie ostatniego
stropu w budynku 20,00

Stan surowy zamknięty 20,00
Instalacje wod-kan,
elektryczne, elewacje. 10,00

Prace wykończeniowe 10,00

Dopuszczenie waloryzacji ceny
oraz określenie zasad waloryzacji Dopuszczenie waloryzacji ceny: NIE
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WARUNKI ODSTĄPIENIA OD UMOWY DEWELOPERSKIEJ
Nabywcy przysługuje prawo odstąpienia od umowy i w tym celu zobowiązany jest
złożyć Sprzedającemu pisemne oświadczenie. Oświadczenie o odstąpieniu od umowy
jest skuteczne 
jeśli zawiera zgodę na wykreślenie roszczenia o przeniesienie własności nieruchomości
złożone w formie pisemnej z podpisami notarialnie poświadczonymi. Oświadczenie jest
skuteczne z upływem 30 dni od daty doręczenia go Sprzedającemu. W takim przypadku
Sprzedający zobowiązuje się zwrócić wpłacone przez Nabywcę kwoty na poczet ceny
sprzedaży w wysokości nominalnej pomniejszonej o wpłacony zadatek. 

Nabywca ma prawo odstąpić od umowy w terminie 30 dni od jej zawarcia: 
- jeżeli treść umowy developerskiej nie zawiera elementów, a których mowa w art. 22
Ustawy z dnia 16 września 2011 roku o ochronie praw nabywcy lokalu mieszkalnego
lub domu jednorodzinnego 
- jeżeli informacje zawarte w umowie deweloperskiej nie są zgodne z informacjami
zawartymi w niniejszym prospekcie informacyjnym lub w załącznikach do umowy, za
wyjątkiem zmian, o których mowa w art. 22 ust. 2 powołanej ustawy 
- jeżeli Sprzedający nie doręczył prospektu informacyjnego wraz z załącznikami 
- jeżeli 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 

Nabywca ma prawo odstąpić od umowy: 
- w przypadku nie przeniesienia na Nabywcę prawa własności w terminie określonym
umową deweloperską; przed skorzystaniem z prawa do odstąpienia od umowy w takim
przypadku, Nabywca wyznacza spółce 120-dniowy termin na przeniesienie prawa, o
którym mowa wyżej, a w razie bezskutecznego upływu wyznaczonego terminu, będzie
uprawniony do odstąpienia od umowy. 
- w przypadku zmiany ceny spowodowanej zmianą przepisów dotyczących podatku od
towarów i usług 

Sprzedający ma prawo odstąpić od umowy deweloperskiej: 
- w przypadku nie spełnienia przez Nabywcę świadczenia pieniężnego w terminie lub w
wysokości określonej w umowie deweloperskiej, mimo wezwania Nabywcy w formie
pisemnej do uiszczenia zaległych kwot w terminie 30 dni od dnia doręczenia wezwania 
- w przypadku nie stawienia się Nabywcy do odbioru lokalu mieszkalnego lub
podpisania aktu notarialnego przenoszącego na Nabywcę prawo własności, pomimo
dwukrotnego doręczenia wezwania w formie pisemnej w odstępie co najmniej 60 dni 
- w przypadku wydania przez organy państwowe wykonalnych orzeczeń
uniemożliwiających prowadzenie robót budowlanych. 

INNE INFORMACJE
Informujemy 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
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CZĘŚĆ INDYWIDUALNA
Cena m2 powierzchni

lokalu mieszkalnego lub
domu jednorodzinnego

4200,00

Określenie położenia oraz istotnych cech domu jednorodzinnego będącego
przedmiotem umowy deweloperskiej lub budynku w którym ma znajdować się lokal

mieszkalny będący przedmiotem umowy deweloperskiej
liczba kondygnacji 5

technologia wykonania

Płyta fundamentowa: żelbetowa, monolityczna, zbrojona 
Ściany zewnętrzne garażu: żelbetowe, wylewane na mokro
gr. 25 cm 
Ściany wewnętrzne garażu: żelbetowe, wylewane na mokro
gr. 20 cm i 25 cm 
Ściany zewnętrzne nośne wyższych kondygnacji: murowane
z pustaków Porotherm gr. 25 cm i żelbetowe wylewane na
mokro gr. 25 cm 
Ściany wewnętrzne nośne wyższych kondygnacji: żelbetowe
wylewane na mokro gr. 20 cm (przy dylatacji) i 25 cm 
Ściany wypełniające: murowane z pustaków Porotherm gr.
19 cm (przy dylatacji) i 25 cm 
Stropy: żelbetowe, monolityczne, krzyżowo zbrojone 
Belki: żelbetowe, monolityczne 
Słupy: żelbetowe, monolityczne 
Schody: żelbetowe, monolityczne, płytowe 
Ściany działowe: murowane z pustaków Porotherm gr. 8 cm
i 11,5 cm 
Dach: płyta żelbetowa monolityczna z izolacją i pokryciem
papowym (stropodach) 
Tarasy zielone: płyta żelbetowa monolityczna z izolacją i
warstwą wegetacyjną roślinności ekstensywnej. 
Elewacje wykończone tynkiem w odcieniach szarości oraz
koloru piaskowego. 
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standard prac
wykończeniowych w

części wspólnej budynku
i terenie wokół niego,
stanowiącym część

nieruchomości

Klatka schodowa: 
Drzwi wejściowe: aluminiowe , profil ciepły. 
Stolarka okienna: PCV, 5 – komorowa, szyba 1,1W/m2K 
Parapety zewnętrzne: z blachy powlekanej. 
Parapety wewnętrzne: konglomerat marmurowy gr. 2 cm. 
Schody: płytki ceramiczne 
Ściany: malowane emulsyjnie 
Ogrzewanie: MPEC 
Wyposażenie elektryczne: wg projektu. 
Balustrady i poręcze: stalowe, malowane proszkowo. 

Garaż: 
Posadzki: w garażu posadzka betonowa przemysłowa,
zbrojona. 
Instalacja elektryczna: wg projektu 
Bramy garażu: automatyczne podnoszone na pilota 
Wentylacja mechaniczna oraz samoczynnie działający
system urządzeń oddymiających 
Ściany: malowane farbą emulsyjną w kolorze białym 

Otoczenie budynku: 
Chodniki: kostka brukowa 
Parkingi, ulica dojazdowe: kostka brukowa 
Teren oświetlony wg projektu 
Teren osiedla uporządkowany

liczba lokali w budynku 20
liczba miejsc
garażowych i
postojowych

22

dostępne media w
budynku Woda, prąd, centralne ogrzewania, kanalizacja

dostęp do drogi
publicznej Budynek posiada dostęp do drogi publicznej (ul. Willowa)

Określenie usytuowania
lokalu mieszkalnego w

budynku, jeżeli
przedsięwzięcie

deweloperskie dotyczy
lokali mieszkalnych

Południe, południowy-wschód
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Podpis dewelopera albo osoby uprawnionej
do jego reprezentacji oraz pieczęć firmowa

.....................

Określenie powierzchni i
układu pomieszczeń

oraz zakresu i standardu
prac wykończeniowych,
do których wykonania

zobowiązuje się
deweloper

Powierzchnia:
51,00

Układ pomieszczeń:
łazienka: 3.96 m² 
przedpokój: 4.50 m² 
aneks kuchenny: 6.73 m² 
pokój: 21.27 m²

Standard wykończenia:
Stolarka okienna: PCV zespolona szyba 5 –k , 1,1 W/m2K. 
Drzwi wejściowe: drzwi do mieszkań PORTA z podwyższoną
odpornością na włamanie EI 30. 
Drzwi wewnętrzne: brak 
Parapety wewnętrzne: konglomerat marmurowy 
Parapety zewnętrzne: z blachy stalowej powlekanej 
Posadzki: wylewka cementowa 
Ściany i stropy: tynk maszynowy gipsowy 
Instalacja elektryczna: wg projektu, z osprzętem
elektrycznym, indywidualnie opomiarowana. 
Instalacja wodno - kanalizacyjna i ciepłej wody: wg projektu,
bez białego montażu, indywidualnie opomiarowana. 
Instalacja CO z grzejnikami z zaworami i głowicami
termostatycznymi. 
Instalacje: telefoniczna, internetowa, domofonowa, TV
według projektu. 
Wentylacja mechaniczna w łazience i kuchni wraz z
nawiewnikami okiennymi w każdym pomieszczeniu. 
Balkony i tarasy: wykończone deską tarasową. 

Załączniki
I. Wzór umowy deweloperskiej
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