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PROSPEK'I' INI.'ORMACY.INY
Bialystok, dnia ......,...... 2022t

CZPSC OGOLNA
I NANF' I tIF'NTYF'I K ACY.IN [', I KONTAKTOWE DOTY

DANE I)EWELOPERA
Deweloper Sn6ldzielnia Mieszkaniowa,,Rodzina Koleiorva"

Adrcs ul. Kard. St. Wvszyriskiego 3; l5-888 Bialystok

Nr NIP i REGON (NlP) s42-020-7s-90 (REGON) 000482950

Nr telelbnu 85 7425022185 7425023; 85 7427808; 8s1426466

Adres oocztv clcktroI1icznej sekretariat((l'snl-rodzinakoleiowa.pl
Nr faksu 85 7426224

Adres strony intemetowej
dewelopera

wlrrY.sm-r'odzinakol€ i o\Ya.pl

CE DEWELOPERA

DOSWIADCZENI E DEWF],LOPERA
HISTORIA I UDOKTJMENToWANE DOSWIADCZENIE DEWELOPERA
ffiEWZlECIADEwEI-oPERSKIEGo(nale2ylvskazai,oilciStniejq,tIzyukoticzone

ul. Gaiowa 83Adres
Dala rozpoczQcia
Data wydania ostatecznego

olenia na uzytkowanie

30.09.2016r.

15.12.2017 r .

pRzvrlao INNEGo UKoNCZoNEGo PRZEDSIEWZIESI4 SlviElqlEBl4Elo
ul, Uko6na ,10Adres

Data rozpoczgcia
Data wydania ostatecznego

lenia na uzvtkowanic

19.04.2019r.

OSTATNIE UKONCZONI] PRZEDS] IF, DEWELOPERSKIE
ul. Ukoina 38Adres

Data rozpoczqcia
Data wydania ostatecznego

11.10,2019r.

16.07 .2021r .

Czy przeciwko dcu'eloperowi
prowadzono (lub prowadzi sig)
postqpowanie egzekucyjne na kwotE

III. INFORMACJE DOTY CE NIERUCHOMOSCI I PITZEDSI A DEWELOPERSKIEGO

INFORMACJE DOTY CE GRUNTI.]
Or. ,,. geoO. 211. 24lll4 24015;24215;232164t 232165 obr' 3 przy ul. Ukosnei 42Adres i nr dzialki ewidencyjnei

8t1B.10026267718

Nie $ ystqpui 4 obciq2enia hipoteczne
lstniejqce obci4zenia hipoteczne
nieruchomoSci lub wnioski o wpisie

1. Dane nieruchomoSci:

dz. w 241, powierzchnia: 1442m2, forma wlasnoSci: uzltkowanie wieczyste,

dz. nr 24014, powierzchnia: 310m2, forma wlasnoSci: uzytkowanie wieczyste,

dz. nr 24015, powierzchnia: 3057m2 , forma wlasno6ci: u2ytkowanie wieczyste,

dz. w 24215, powierzchnia: 414m2, foma wlasnosci: uZytkowanie wieczyste,

dz. w 232/64, powi.erzchnia: 82m2, fotma wlasnoSci: uzytkowanie wieczyste,

dz. nr 232165,powierzchnia: 60m2, fotma wlasnoSci: uzytkowanie wieczyste'

Razem: 5365,00 m2

stan prawny wladania w formie uzytkowania wiec4rstego i oplat ztym zwi4zanych oraz

formie przeksztalcenia w prawo wlasno6ci reguluj4:

a. Ustawa z dnia 20 lipca 2018 r. o przeksztalceniu prawa uzytkowania wieczystego

grunt6w zabudowanych na cele mieszkaniowe w prawo wlasnosci tych grunt6w

(Dz.U. poz. l'716),

b. Ustawa z dnia 2l sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomoiciami (Dz'U ' z 1997 nr

115 poz. 741

W plzypadku braku ksiEgi wieczysteJ
infbmracja o powierzchni dzialki i

stanie prawnym nieruchomo6ci

/?;u-zY"



Ustawq z I4 lipca 1961 roku o gospodarce terenami w miastach i osiedlach (Dz.U. z
196l N 32 poz. 159).

Deweloperowi przystuguje prawo dokonywania scalania oraz wt6mego podzialu
geodezyjnego dzialek wchodzqcych w sklad nieruchomoSci stosownie do potrzeb i
wymog6w prawnych niezbgdnych do prawidlowej realizacji przedsigwziEcia, W
wyniku podzialu nieruchomoSci powierzchnia nieruchomo6ci moZe ulec zmianie.
Scalania i podzialy moZna dokonywai do dnia pierwszego *yodrgbnienia lokalu.

Zarzqd nieruchomoSci4 bqdzie naleZal do Sp6ldzielni Mieszkaniowej ,,Rodzina
Kolejowa" w Bialymstoku do czasu ustanowienia wsp6lnoty mieszkaniowej.

Administrowanie nieruchomodci4 odbywai sig bEdzie zgodnie z zapisami w akcie
notarialnym.

NieruchomoSi bQdzie obciq2ona wzajemnymi sluzebnoSciami przejScia i przejazdu
oraz kotzystarlla z placu zabaw i og6lnodostgpnych miejsc postojowych na rzecz
kaZdoczesnego wlaSciciela nieruchomo6ci sqsiednich (budynLu ff l, 2, 3).

Nieruchomodi bqdzie obci4zona sluzebno6ciami przesylu zgodnie z art.305r k.c. na
rzecz gestor6w sieci oraz prawo wejdcia na nieruchomodi w razie awarii w celu jej
usunigcia 1ub w celu konserwacji instalacji.

Naby',vca upowaZnia Sp6ldzielnie do nieodplatnego lub odplatnego przekazania
urz4dzefi infrastruktury technicznej znajduj4cych sig na naby.wanej nieruchomo3ci, o
i1e okaZe sig to konieczne dla zapewnienia nalezytego funtcjonowania budynku
posadowionego na nieruchomosci, takich jak sieC wodociqgowa, doziemra
kanalizacja deszczowa, sanitama i inne na rzecz stosowrlych przedsigbiorc6w
eksploatujqcych te urz4dzenra oraz przekazania tym podmiotom nieruchomoSci w

Plan zagospodarowania
pEestrzennego dla s4siaduj4cych
dzialek

przeznaczenie w planie
liczba budynkow:
- budynek nr 3 (42 mieszkai)
- budynek nr 2 (48 mieszkan)

nr I (87 rnieszkari

tercn pod zabudong rnicszkaniorv4 tvicbrodzinn4
przylegly do pas6rv drogorrych ulic: Narewska i
UkoSna, zgodnie z planem zagospodarorrania tcrcnu
dla budynk6\r nr 1,2,3.

Ilt rrr (6 korrdrgnrcii tlild,,icn|lttclt)

Informacje zawarte w publicznie
dostgpnych dokumentach
dof cz4cych przewidzianych
inwestycji w promieniu I km od
przedmiotowej nieruchomoSci, w
szczeg6lno3ci o budowie lub
rozbudowie dr6g, budowie linii
szSmowych oraz przewidzianych
korytarzach powietruriych, a takze
znanych innych inwestycjach
komunalnych, w szczeg6lnoSci
oczyszczalniach Sciek6w, spalamiach
Smieci, wysl,piskach, cmentaruach.

Bialoskrozek u, Bialymstoku 0.e.ion ul. Radzynririskiej i Sok6Jskiej). Numer planu 66.

Linia kolejowa nr 6 Bialystok-Sok6lka- Kumica (do granicy z Bialorusi4) znajduje sig wdr6d
najwa2niejszych inwestycji kolejowych do realizacji w podlaskiem, zawartych wKrajowyrn
Programie Kolejowym do 2023r.

UCHWALA NR XXIX/332l08 RADY MIEJSKIEJ BTALEGOSTOKU z dtia t9 czerwca
2008 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego czESci doliny rzeki
Bialej w Bialymstoku (odcinek od ulicy Artoniukowskiej do tor6w kolejowych). Numer
planu 84.

UCHWAI-A NR LXllT 47 /06 R}.Dy MTEJSKIEJ BIAI_EGOSTOKU z dnia 25 wrzesnia
2006 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego czE6ci osiedla

INIOR\IACJE DOTY CE BUDYNKU

Nr pozwolenia na budowq oraz Dccyzja h*r 920/2021 z dlnia 15.12.2021r. znak: DUA-IX.6740,120.2021
DAIr-rr.6740.1S1.2021

Irlanowany tenr'tin rozpoczgcia i

zakoriczenia prac budowlanych
oraz przekazania do u2ytkowania
Iokali

r ozp<tczg c ie - 28.0 1.2022 r.
zakoriczenic - 30.09.2023r.
przekazanie do uZytkolvania - 31.12,2023r..
Terminy zakofczenia iprzckazania do uZytko$ania mog4 ulec zmianie na skutek
niesprzyjaj4cych $,arunk6ly atmosferycznych lub okolicznoSci niezale2nvch od

'I el-Inin, do kt6rego nastEpi

_) _

'7.

dopuszczalna wysokoSC
zabudowy
dopuszczalny procent
zabudowv dzialki

Czy jest pozwolenie na budowe tak* nie*
Czy pozwolenie na budowgiest
ostateczne tak* I}i€3
Czy pozwolenie na budowQ jest
zaskarzone t{trt nie*

29.05.2024r.
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nieruchorroSci - lokali
Opis plzedsigwziqcia
deweloperskiego

budynek nr I (87 mieszkai)
p0\\,. uzytkowa: 7300, l7rn2
pow. zabudowy: I l'7 4,1'7 m2

I

roznieszczenic ich na
nieruchomoSci (nalczy podai
minimalny odstgp pomiQdzy

budvnkani)

rliDinralna otllcgloS6 od s4siedniego butlyrtkrt
mieszkalncgo = 20 m (budynki nr3 i 2)

Sposob pomiaru powierzchni lokalu
mieszkalnego lub domku
jednorodzinnego

rvg polskiej normy PN-70/B-02365 z zastrzeieniem pomiaru w Slvietlc Scian

wyprarvionych.

Zanierzony sposob i procentowy
udzial 216del ltnansowania
przcdsigwzigcia deweloperskiego

,l,5oZ zaanga2orvane 6rodki $lasne dcuelopera: zakup grurrtu, opracouanic
dokunrentacji projektolvcj, oplaty administracyjne;
95.57r, Srodki wlasne Drzyszh'ch nabvlvcriw
w nasteDuiacych instvtucjach llnansorvych (rvypelnia sig w przypadku k1g!yq)

Srodki ochrony nabywc6r, Rachunek powiemiczy otwarty, przewidziany ustawq o ochronie praw labywcy lokalu

mieszkalnego lub domu jc<lnorodzinnego.

Cl6wne zasady funkc.jonowania
wybranego rodzaju zabezpieczetia
srodkow nabywcy

W przypadku rachunku otwartego bank po zakoiczeniu danego etapu sprawdza czy prace

zostajy wykonane prawidlowo. Wyplata mozc zostai wstlzymara, jcSli wykryje jakieS

nieprawidlorvoSci. Jezeli wszystko zgadza si9 z hannonogratnern pmc, bank wyplaca transzg

6rodk6rv linnie deweloperskie.i zgodnie z oborviqzujqc4 umowE Delveloper mo2e

dysponowai Srodkami wyplacanymi z otwartego racltunku powiemiczego tylko iwylqcznie

w cclu realizacii inwestycii, dla kt6rej prou'adzony jest rachunek powienricz) .

Naz$ a instytuci i zap$vnia.jqcej
bezDicczeistwo Srodkow nabt'r,vcy

Spoldzielczy Bank Rozwoju, SBR Bank Oddzial I Biatystok
15-704 Bialystok, Al. Jalq lqwlq lll9

Harmonograrn przedsigwziEcia
deweloperskiego, w etapach

Elemerty rob6t Udzial
'lennin

rvykonania

I CzE(ciowe wykonanic rob6t ziemnych
Czqsciorve rvykonanie l'undamcnt6w (pod budynkicnt)
CzgSciowe wykonanie stanu,.zerorvego"

15% 31.05.2022

2 Zakoiczenie stanu ,,zcrowego" rv czE6oi pod budynkienl
Czgsciowe wykonanie rob6t murowycll i zelbetowych

Darteru i Ir)

10% 31.0',7 .2022

3 Zakoriczenie robot:rurowyclt i zelbetowych partcru i Ip
Czesciowe wykonanie roba)t nuro\Yycl1 i 2elbctowych II i Ill p.

10"1, 30.09.2022

4 Zakoriczenie robcit rnurowych i Zelbetowych II i III p
Czesciorve wykorranie rob61 zelbetowych IV i V piEtl4

10v, 30.t | .2022

5 Zakoiczenie rob6t murorvych iZelbelowych IV iV p

Wykonanie robot Inurowych i zelbetowych stropodachu,

Wykonanie rob6t ziemnych, plyty fundamentowcj,
Scian i stropu garazu

Czgriciowe wstawienic okien
Cze6ciowe pokrycia dachu

15% 31.01.2023

6 Czg(ciowe wykonanie tynkow
Zakonczenie wstawiania okien
Wykonanie Scianek dzialowych
Czq(ciowe rvykonanie tynkdrv
Czgsciowe rvykonanie robot sanitarnych wewngtrznych
Cze6ciowc rvykonanie rob6t elektrycznych

t0% 30.04.2023

7

8

Wykonanie posadzek oemen(owyc1'I

Zako/rczenie tyrk6u,
Montaz wind
Posadzka przemyslowa w garazu

Wykonanir: 1ob6t sanitarnych zewnqtrznych
CzQsciowe wykonanie elewac.ji

Zakoriczenie dachu

10% 30.06.2023

Wykonanie robol rvykoficzeniowych na klatkach
schodowych
Montaz drzwi do mieszkari i do klatek schodowych
Wykonanic balustrad i daszk6w
Zakof czerie rob6t elektrycznych
Zakoirczenic rob6t sanitamych
Zakoriczenie elewacji
Wykonanic robot drogowych i zagospodarowania terenu

100t, 31 .08.2023

IF Zakonczenic robot. odbior kotrcou y 10% 30.09.2023

ed/; 14



okre(lenic zasad waloryzac ji

WARUNKI ODSTAPIENIA OD UMOWY DEWEI,OPERSKIEJ
Nalezy opisad najakich warunkach
mozna odstqpiC od umowy
deweloperskiej

na podstawie narunk6Iv Art.29 ustalyy o ochronic prarv uabyrvcy Iokalu mieszkalnego
lub donru jednorodzinncgo z dnia I 6 wrzesnia 2071r orzz 

^r.t. 
13 ust. 1 pkt. 7 i g Ustar y

z dnia 20.05.2021r o ochronie naby\ycy lokalu mieszkaln€go lub domu jcdnorodzinnego
oraz f)cwcloperskim Funduszcm Grvararrcy.i[ym (Dz.U. 2021r poz. lljj'1.

INNE INFORMACJE

NieruchomoSd objtta ksigg4 rricczyst4 Nr BIl8/00262677/8 nie jest obci4zona zadnymi hipotekami
Informacjaomo2liwoScizapoznaniasigwlokaluprzedsigbiorstwaprzezoSob9,ainte."'o*a,@

1) akhralnym stanem ksiggi wieczystej prowadzonej dla nieruchomosci;
2) kopi4 aktualnego odpisu z Kmjowego Rejestru Sqdowego, jesli podmiot podlega wpisowi do Krajowego Rejestru S4dowego

lub aktualnym za5wiadczeniem o wpisie do Centralnej Ewidencji i Informacji o DzialalnoSci Gospodarczej;
3) kopiq pozwolenia na budowg;
4) sprawozdaniem finansowym dewelopera za ostatnie dwa lata, a w pr4rpadku realizacji inwestycji przez sp6lkE celowq -

sprawozdaniem sp6lki dominujqcej:
5) projektem architektoniczno-budowlanym wraz dokument4cjq techniczn4.

Kontakt: tel.502-920-372 lub 502-920-549 od ponicdzialku do pi4tku $ godzinach od 700 do lS00

CZ INDYWIDUALNA
OkreSlenie polo2enia oraz
istotnych cech domu
j€dnorodzinnego bgdqcego
pzedmiotem umowy
deweloperskiej lub budynku, w
kt6rym ma znajdowad sig lokal
mieszkalny bgd4cy
przedmiotem umovy
deweloperskiej

liczba
kondygnacii

6 nadziemne + I podziernna

technologia
wykonania

budynek micszkalny u,iclorodzinny o szcSciu kondygnaciach nadziemnych,
.jcdle.j kondygnacji podzicmnej. Kondygnacjg podziemn4 zajnrujq rnicjsca
parkingorve, natorniast w czg(ci nadzicmncj lokale mieszkalne i komrirki
lokatorskie. Budynek zaproiektowano rv konstrukcji tradycyjoej, murru alej z
elementami Zelbctowymi i prcfabrykorvanyrni. Sciany konstmkcyjne u,ylcwane
oraz rnurowanc. Przykrycie budynku stanowi stropodach pogra2alny.
Posadowienic budynku na f,rndarnentach bezpoSrednich (phta zelbetowa).

standard prac
wykoiczeniorvy
ch w czgSci

wsp6lnej
budynku i
terenic wok6l
niego,
stanowiEcym
czQSi wsp6ln4
nieruchomoSci

Slandard nlac ryykoriczeniow),ch w cze(ci wsp6lnei budynku:
Klatki schodowe: tynk szpachlowany i nalou,any tarb4 emulsyjnq do wys.2m
zabezpieczone bezbalwnyrn lakiercn, schody grcs. Poruieszczenia wspolne u.
piwnicach bialkorvane, gara2 surou,y beton. Pomieszczenie porz4dkorve z WC

malowanc larbq olejn4 do wys.2.05 rlt, powy2ej farba emulsyina. posadzki w
porrieszczcniach pirvnioznych belonowe, w gara2u szlicltta betonou,a. Posadzki
w pom. porzqdkowych z WC, wodornierzu, rvgTle cieplnym z plytek grcsu
technicznego, klatki schodowc gres antyposlizgowy. Stolarka okienna z pCV,
parapety: wewnQtrznc z konglomeratu, zewngtr.znc z blacl]y powlekanej. Drzwi
u,cj(ciowe przcszklone szklcnr bezpiecznym, z zamkiem, donrolbnern i
samozamykaczcrn. Tynl< zewnQtrzny: silikatowo-silikonowy.
Zagosnodarorvanie terenu:
dojazdy, parkingi 33 szt. miejsc postdowych (plyty a2urowe) i chodniki
(polbruk); o(wietierlie terenu na slupach parkowych; trawniki.
Plac zabaw wraz ustanou,ion4 rvzajeDlDE s.luTebnosciq korzystania z placu zabaw
dla nieruchorno6ci budynku nr 1,2,3.

liczba lokali w
budynku E7 micszkania

liczba mie.jsc
gara2owych i
postojorvycit

,18 niejsca postojowe w hali gara2orvej, l5 nriejsc w l4 gara2ach
indyrvidualnych, 3 boksy motocyklowe, 1 nriejsce do ladowania samochod6u,
elcktrycznych na ze!vnqtrz budynku,

dostEpne media
w budynku

rvoda i odprowadzenie Sciek6tv, kanalizacja deszczowa
c.o. --z sieci miejskiej, wgzel cieplny w budynhu.
energia elektryczna, telekomunikac.la (RTV, Intenret. telefol)
domolbn, wentylac.iq grawitacyjna - okapowa

dostgp do drogi
publiczncj z dzialki nr 232158 i 232162 na dz.ialkg nr 232159 obrgb 3 Bialystok.

Okreslenie usytuowania lokalu
mieszkalnego w budynku oraz
cena Im2powierzchni
uZytkowej

l.okal mieszkalny Nr ...

usytuowanie lokalu: .......
cena 1 m2 pow. uzytkowej

Okre6lenie powicrzchni i
ukladu pomieszcze6 oraz
zakresu i standardu Drac

planowana powierzchnia uZytkov,,a:
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u,ykonczeniowych, do
kt6rych wykonania
zobowiqzu je sig deweloper.

standard wykoiczenia mieszkania:
elementy budowlane:

a) Podlo2e betonowe pod posadzki (posadzki do wlasnego wykoiczenia)
b) Sciany dzia*owe z plyt gipsowych ,,Pro-monta" bez szpachlowania lub bloczki wapienno

piaskowe z tynkiem gipsowym lub cementowo-wapiemym bez szpachlowania.
c) Tynki gipsowe lub cementowo-wapienne na Scianach i stropach konstrukcyjnych.
d) Okna PCV jednoramowe w kolorze bialym, wklad szybowy wlpelniony argonem,

okucia obwiedniowe.
e) Przynajmniej jedno okno w kaZdym pomieszczeniu zaopatzo\e w nawietrznik

higrosterowalny.
f) drzwi: wejSciowe anfywlamaniowe, przeciw poZarowe;

g) Parapety z konglomeratu 9r.2,8 - 3,0 cm,
h) Podokienniki zewngtrzne z blachy powlekanej,

urz4dzenia sanitame:
i) Zaw6r wyplywowy wody zimnej do pralki automatycznej oraz zmywarkt.
j) Instalacje wody zimnej, cieplej, CO - rozprowadzenie w posadzce

k) Kanalizacja sanitarna zakoficzona tr6jnikiem na pionie bez rozprowadzefi do l;lzqdzeit
l) Grzeiniki c.o. plytowe (kuchnia, pokoje) zasilane instalacj4 ukrytq w Scianie

m) Grzejnik drabinkowy w lazience zasilany instalacjE ukrytq w Scianie

n) Zawory termostatyczne na grzejnikach
o) Brak instalacji gazowej
p) Wentylacja mieszkari: grawitacyjna - okapowa oraz w czg3ci budynk:u wywiewna

urzqdzenia elektryczne:
q) instalacjaelektrycznapodtynkowa
r) rozdzielnica mieszkaniowa kompletna zgodnie z PT

s) wlpustyoswietleniowe
t) wylqcznikioSwietlenia
u) gniazda wtyczkowe
v) zasilanie do kuchenki elektrycznej - trzy fazowe
w) instalacjateletechniczna:

rozdzielnica teletechniczna mieszkaniowa
jedno gniazdo RTV w kazdym pokoju
gniazdo telefoniczne w przedpokoju

- domofon
instalacja internetowa wg PT : I gniazdo teleinformatyczne w pokoju

KaZda zmiana w wykonczeniu i wyposaZeniu mieszkania proponowana pzez przyszlego

wla6ciciela, powinna byi zaakceptowana przez Sp6ldzielnie Mieszkaniow4 ,,Rodzina Kolejowa" w
Bialymstoku a wszelkie ustalenia i rozliczenia z tego tytulu, przyszly wla6ciciel powinien ustaliC

bezpoSrednio z Wykonawcq. Przyszty wlaSciciel powinien pisemnie zobowiqzai siE do pokrycia
koszt6w orzwvr6cenia stanu Dierwotneso lokalu mieszkalnego w razie rezygnacji z zakupu lokalu.

OkleStenie usytuowania
pornieszczenia gospodarczego
przynaleZnego do lokalu
rnieszkalnego w budynku,
okeSlenie jego powierzchni
uzvtkowei

pomieszczenie gosp odarcze przytaleine do lokalu mieszkatnego Nr:
usytuowane na tej samej kondygnacji budlT rku oznaczone jako Nr ...
planowana powierzchnia uzytkowa: ...................nt2
WartoSC calkowita: ...... ... ... ...... ........21

standard prac
wykoriczeniowych
prrynaleznego pomieszczenia
gospodarczego, do kt6rych
wykonania zobowiqzuje sig

deweloper.

elementy budowlane:
posadzki betonowe, 6ciany dzialowe z cegly wapienno-piaskowej lub bloczk6w gipsowych,

drzwi kom6rek gospodarczych - metalowe,
urz4dzenia elektryczne: instalacja oSwietleniowa z 1 oprawq Sciennq i wylqcznikiem,

Zalqczniki:
1. Rzut kondygnacjl z zaznaczenlent Tokalu mieszkalnego.
2. Rzut kondygnacj i z zaznaczeman pomieszczenia przynaleznego
3. Zagospodarowanietercnu.
4. Wz6r umowy deweloperskiej.

podpis de\leloper'. albo osoby upr{wnionei
do iego replezentacji oraz pieczgt firmowa

Z-ca PREZISA ZARZADU
ds Goepodrrt Za..Ua, n M evl,dn,i9yftr
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