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Szanowni Państwo,  

 

Z przyjemnością przedstawiamy Państwu Prospekt Informacyjny dla Zadania 

Inwestycyjnego obejmującego budynek mieszkalny wielorodzinny nr 6 u zbiegu ulic 

Tatarkiewicza i Sierpińskiego realizowanego na działce gruntu nr 77/7, obr. 16 w 

Koszalinie. Budynek stanowi kontynuację budowy nowoczesnego osiedla 

mieszkaniowego o nazwie „Przylesie VIE” w Koszalinie. 

W niniejszym Prospekcie zamieściliśmy szczegółowe informacje o nowopowstającym 

budynku mieszkalnym, jak i osiedlu oraz jego najbliższym sąsiedztwie. Ponadto 

znajdziecie Państwo tutaj wiele informacji o naszej Spółdzielni. 

Niniejszy Prospekt został opracowany na podstawie Ustawy z dnia 16 września 2011 r. 

o ochronie praw nabywcy lokalu mieszkalnego lub domu jednorodzinnego (Dziennik 

Ustaw 2011 nr 232 poz.1377)  

Wszystkie dane zawarte w niniejszym dokumencie zostały przygotowane i zebrane 

przy zachowaniu najwyższej rzetelności i staranności.  

Dziękujemy Państwu za wybranie naszej oferty i zapraszamy do zapoznania się ze 

szczegółami.  

 

 

 

Z wyrazami szacunku, 

 

Zarząd KSM „Przylesie 
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CZĘŚĆ OGÓLNA 

I. DANE IDENTYFIKACYJNE I KONTAKTOWE  

DANE KOSZALIŃSKIEJ SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ „PRZYLESIE” 

ADRES SIEDZIBY ul. Fałata 13, 75-427 Koszalin 

Nr NIP 669 050 17 56 

Nr REGON 000485517 

KRS 0000124767 

Nr telefonu (94) 345 49 90 

Nr faksu (94) 345 14 80 

Adres poczty elektronicznej admin@ksmprzylesie.com 

Adres strony internetowej www.ksmprzylesie.com 

DANE BIURA SPRZEDAŻY 

ADRES Pokój nr 31 w siedzibie KSM „Przylesie” 

NR TELEFONU (94) 345 84 54 

II. DOŚWIADCZENIE DEWELOPERA 

A. HISTORIA I UDOKUMENTOWANE DOŚWIADCZENIA  

Koszalińska Spółdzielnia Mieszkaniowa „Przylesie” to największa spółdzielnia 

mieszkaniowa na Pomorzu Środkowym i jedna z największych w Polsce. 

Spółdzielnia stwarza szansę na pełniejsze zaspokojenie ludzkich potrzeb poprzez 

budowę lepszego i bardziej przyjaznego dla Państwa dostępu do dobrych jakościowo i 

cenowo mieszkań. 

Niewiele firm w regionie może dorównać doświadczeniu KSM „Przylesie” w 

realizacji inwestycji związanych z budownictwem mieszkaniowym. Tylko w latach 2000 – 

2016 Spółdzielnia wybudowała 13 budynków wielorodzinnych oraz 10 budynków 

jednorodzinnych. Wzniesione budynki wielorodzinne są w dalszym etapie zarządzane przez 

Spółdzielnię, dlatego też zależy nam aby charakteryzowały się one wysoką trwałością, 

niezawodnością, energooszczędnością i przynosiły zadowolenie mieszkańcom. Nowoczesna 

technika instalacyjna stosowana w nowych inwestycjach pozwala znacznie obniżać koszty 

utrzymania nieruchomości. 

Koszalińska Spółdzielnia Mieszkaniowa „Przylesie” była wielokrotnie nagradzana m.in.: 

 W kategorii „INWESTYCJA 2010” oraz „USŁUGA 2010” w konkursie Środkowopomorskiej 

Rady Naczelnej NOT w Koszalinie i Federacji Stowarzyszeń Naukowo-Technicznych NOT w 

Szczecinie. 

 Wyróżnienie i plakieta „USŁUGA 2011” za zarządzanie nieruchomościami w konkursie 

Środkowopomorskiej Rady NOT w Koszalinie.  
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 Wyróżnienie w programie „DOBRA SPÓŁDZIELNIA 2011” w ramach Ogólnopolskiego 

Rankingu Najlepszych Spółdzielni Mieszkaniowych Magazynu Gospodarczego „Strefa 

Biznesu”. 

 Tytuł „REGIONALNY LIDER INNOWACJI I ROZWOJU 2011” w kategorii „Innowacyjna 

usługa” w konkursie „Krajowi Liderzy Innowacji i Rozwoju”. 

 Tytuł „RZETELNI W BIZNESIE 2012” w ramach programu organizowanego przez 

Mazowieckie Zrzeszenie Handlu, Przemysłu i Usług oraz spółkę Europa 2000 Consulting, 

pod patronatem Parlamentu Europejskiego, wojewodów i marszałków województw, przy 

wsparciu ministerstw gospodarki i rozwoju regionalnego.  

 Tytuł „DOBRA SPÓŁDZIELNIA 2012” w ramach Ogólnopolskiego Rankingu Najlepszych 

Spółdzielni Mieszkaniowych Magazynu Gospodarczego „Strefa Biznesu” – dodatku do 

Dziennika Gazety Prawnej. 

 „SREBRNY ORZEŁ” w konkursie Orły Polskiego Budownictwa 2012 w kategorii Zarządzanie 

Nieruchomościami za nowoczesne rozwiązania teleinformatyczne, zastosowane dla 

poprawy komfortu życia mieszkańców KSM „Przylesie”. 

 „SYMBOL POLSKIEJ SPÓŁDZIELCZOŚCI 2014” w ramach programu „Symbol” i 

„EuroSymbol” zrealizowanym przez dwie redakcje: „Monitor Biznesu” (dodatek do 

„Rzeczypospolitej”) i „Monitor Rynkowy” (dodatek do „Dziennika Gazety Prawnej”). 

 „LIDER ZARZĄDZANIA NIERUCHOMOŚCIAMI” - certyfikat programu promocji 

gospodarczej, realizowanego przez Magazyn Gospodarczy „Fakty”, pod patronatem 

Ministerstwa Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej. 

  "SIŁA POLSKIEJ SPÓŁDZIELCZOŚCI MIESZKANIOWEJ 2015" – Laureat. Program 

Promocyjny organizowany przez redakcję Monitora Biznesu i Monitora Rynkowego. 

 "ORŁY WPROST" wyróżnienie Tygodnika Wprost. 

III. PRZYKŁAD UKOŃCZONYCH PRZEDSIĘWZIĘĆ, 

1. Budynek przy ul. Doroszewskiego 3,3a,3b,3c. 

Drugi budynek mieszkalny wielorodzinny na nowopowstającym osiedlu 

mieszkaniowym „Przylesie VI E„.  

Podstawowe dane o budynku: 

a) Ilość mieszkań – 52 

b) Ilość miejsc postojowych w garażu podziemnym – 52 
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c) Ilość lokali usługowych – brak. 

d) Powierzchnia użytkowa – 2879 m2 

e) Data uzyskania pozwolenia na użytkowanie 04.10.2013 r. 

2. Budynek przy ul. Doroszewskiego 1, 1a, 1b, 1c, 1d 

Trzeci budynek mieszkalny wielorodzinny na nowopowstającym osiedlu 

mieszkaniowym „Przylesie VI E„.  

Podstawowe dane o budynku: 

a) Ilość mieszkań – 52 

b) Ilość miejsc postojowych w garażu podziemnym – 52 

c) Ilość lokali usługowych – brak. 

d) Powierzchnia użytkowa – 3083 m2 

e) Data uzyskania pozwolenia na użytkowanie 11.09.2014r. 

3. Budynek przy ul. Krzyżanowskiego 6, 8, 10, 12, 14 

Drugi budynek mieszkalny wielorodzinny na nowopowstającym osiedlu 

mieszkaniowym „Przylesie VI C„. 

P

o

d

s

t

a

w

o

w

e dane o budynku: 

a) Ilość mieszkań – 47 

b) Ilość miejsc postojowych w garażu podziemnym – 47 

c) Ilość lokali usługowych – brak 

d) Powierzchnia użytkowa – 2388 m2 

e) Data uzyskania pozwolenia na użytkowanie 04.10.2016 r. 
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4. Budynek przy ul. Wyki 8, 8a, 10, 12, 12a 

Trzeci budynek mieszkalny wielorodzinny na nowopowstającym osiedlu 

mieszkaniowym „Przylesie VI C„. 

Podstawowe dane o budynku: 

f) Ilość mieszkań – 47 

g) Ilość miejsc postojowych w garażu podziemnym – 47 

h) Ilość lokali usługowych – brak 

i) Powierzchnia użytkowa – 2388 m2 

j) Data uzyskania pozwolenia na użytkowanie 14.09.2017 r. 

Przeciwko spółdzielni nie prowadzono i nie prowadzi się żadnego 

postępowania egzekucyjnego. 

IV. INFORMACJE DOTYCZĄCE NIERUCHOMOŚCI I PRZEDSIĘWZIĘCIA 

DEWELOPERSKIEGO 

Budynek mieszkalny wielorodzinny u zbiegu ulic Tatarkiewicza i Sierpińskiego, 

działka nr 77/7 jest szóstym budynkiem powstającym na nowym osiedlu mieszkaniowym o 

nazwie „Przylesie VIE”. Realizowany jest tu nowoczesny kompleks budynków z pełną 

infrastrukturą techniczną. Wszystkie budynki położone są obok zespołu przyrodniczo – 

krajobrazowego - Wąwóz Grabowy - jedynym tego typu obiektem na terenie miasta. 

Lokalizacja osiedla przy wąwozie nadaje mu niepowtarzalny charakter i poczucie bliskości 

przyrody. Doskonałe położenie, cisza, spokój oraz niskie koszty utrzymania sprawiają, że 

budynki na realizowanym osiedlu cieszą się ogromnym zainteresowaniem wśród nabywców.  

Powstające tu nieruchomości charakteryzują się nowoczesną formą. Atutem są w 

hale garażowe z nowoczesnym wyposażeniem technicznym, dostępne z każdej klatki. 

Zastosowane materiały budowlane charakteryzują się dużą trwałością i 

energooszczędnością. 

Przedstawiony w prospekcie budynek nr 6 stanowi zadanie inwestycyjne w ramach 

opisanego powyżej przedsięwzięcia deweloperskiego. W budynku zaprojektowano 48 lokali 

mieszkalnych, 48 miejsc postojowych w garażu podziemnym oraz 34 komórki lokatorskie. 
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Wizualizacja budynku nr 6 na osiedlu „Przylesie VIE” 

Realizację osiedla „Przylesie VI E” podzielono na następujące etapy: 

 I etap – budynek nr 1, zrealizowany został we wrześniu 2011 roku. Powstał budynek 

mieszkalny wielorodzinny przy ul. Wyki 28b, 28c, 28d na działce nr 93. Budowa rozpoczęła 

się we wrześniu 2010 r. na podstawie decyzji pozwolenia na budowę nr 240/2010 z dnia 

31.05.2010 r. wydanej przez Prezydenta Miasta Koszalina a w dniu 27 września 2011 

budynek nr 1 uzyskał prawomocne pozwolenie na użytkowanie.  

 II etap – budynek nr 2, zrealizowany został we wrześniu 2013 roku. Powstał budynek 

mieszkalny wielorodzinny przy ul. Doroszewskiego 3, 3a, 3b, 3c na działce nr 77/3. 

Budowa rozpoczęła się we wrześniu 2012 r. na podstawie decyzji pozwolenia na budowę 

nr 360/2012 z dnia 13.08.2012 r. wydanej przez Prezydenta Miasta Koszalina a w dniu 

04.10.2013 r. budynek uzyskał pozwolenie na użytkowanie.  

 III etap – budynek nr 3, dotyczy budynku wielorodzinnego, który zrealizowany został w 

sierpniu 2014 r. na działce gruntu nr 77/4. Budowa rozpoczęła się 20.09.2013 r. po 

uzyskaniu decyzji o pozwoleniu na budowę nr 321/2013. Budynek uzyskał pozwolenie na 

użytkowanie w dniu  11.09.2014 r. 

 IV etap – budynek nr 4, dotyczy budynku zlokalizowanego na działce gruntu nr 77/5. 

Budowa rozpoczęła się w dniu 28.05.2014 r. na podstawie decyzji o pozwoleniu na 

budowę nr 321/2013. Budynek dostał pozwolenia na użytkowanie dnia 09.09.2015 r. 

 V etap – budynek nr 5, dotyczy budynku, który zlokalizowany będzie na działce gruntu 

nr 77/8. Projekt budowlany został zatwierdzony i uzyskał pozwolenia na budowę decyzją 

nr 366/2016 z dnia 14.10.2016 r. 

 VI etap – budynek nr 6, to ostatni z planowanych na osiedlu „Przylesie VIE”. Budynek, 

który zlokalizowany będzie na działce gruntu nr 77/7. Projekt budowlany został 

zatwierdzony i uzyskał pozwolenia na budowę decyzją nr 366/2016 z dnia 14.10.2016 r. 
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A. INFORMACJE DOTYCZĄCE GRUNTU  

a) DZIAŁKA  

Zadanie Inwestycyjne objęte niniejszym Prospektem Informacyjnym zlokalizowane 

jest w Koszalinie na działce nr 77/7 , obręb 16, o powierzchni 0,308 ha, która postała w 

wyniku podziału działki 77/2. Działka jest własnością Spółdzielni. 

Dla prawidłowego funkcjonowania osiedla został przeprowadzony podział 

nieruchomości działki 77 na działki 77/1 i 77/2. Zaś 77/2 została podzielona na 6 kolejnych 

działek: 77/3, 77/5, 77/5, 77/6, 77/7, 77/8, objętych pozwoleniami na budowę I, II, III, IV, V i 

VI etapu osiedla. 
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b) KSIĘGA WIECZYSTA  

Działka nr 77/7, na której realizowane jest zadanie inwestycyjne, objęta jest księgą 

wieczystą nr KO1K/00114840/6 prowadzoną przez Sąd Rejonowy w Koszalinie – VI Wydział 

Ksiąg Wieczystych, w której Koszalińska Spółdzielnia Mieszkaniowa „Przylesie” wpisana jest 

jako właściciel. Księga wolna jest od hipotek. 

c) ISTNIEJĄCE OBCIĄŻENIE HIPOTECZNE 

Brak obciążeń hipotecznych w księdze wieczystej prowadzonej dla nieruchomości tj. 

działki 77/7, obręb 16. 

d) PLAN ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO DZIAŁEK SĄSIEDNICH 

Na terenie prowadzonego Przedsięwzięcia Inwestycyjnego zgodnie z obowiązującym 

miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego terenu „Władysława IV – 

Śniadeckich” w Koszalinie uchwalonym w dniu 27 października 2016 r. przez Radę Miejską w 

Koszalinie uchwała nr XXIV/320/2016 (Dziennik Urzędowy Województwa 

Zachodniopomorskiego z dnia 16 listopada 2016 r. poz. 4383) przedmiotowa nieruchomość 

oznaczona jest symbolem: „C16MW,U”. 

  
Mapa satelitarna osiedla „Przylesie VIE” 

Zasady zagospodarowania terenu i kształtowania zabudowy C16MW,U: 

 funkcja podstawowa - zabudowa mieszkaniowa wielorodzinna 

 funkcja dopuszczalna – usługi, obiekty sportu i rekreacji służące funkcji podstawowej  

 maksymalna wysokość zabudowy: 

 dla budynków – od 10,0 m do 17,0 m, do 5 kondygnacji nadziemnych, 

 dla pozostałych obiektów budowlanych – do 4,0 m; 

 wskaźnik intensywności zabudowy – od 1,2 do 2,0 

 maksymalna powierzchnia zabudowy – 40% powierzchni działki budowlanej. 
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Obecny miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego miasta Koszalina nie przewiduje 

w promieniu 1 km inwestycji typu budowa linii szynowych, korytarzy powietrznych, 

oczyszczalni ścieków, spalarni śmieci, wysypisk śmieci, cmentarzy. 

B. INFORMACJE DOTYCZĄCE BUDYNKU 

a) POZWOLENIE NA BUDOWĘ  

Koszalińska Spółdzielnia Mieszkaniowa „Przylesie” realizuje zadanie inwestycyjne na 

podstawie ostatecznej decyzji pozwolenia na budowę nr 366/2016 wydanej przez 

Prezydenta Miasta Koszalin w dniu 14.10.2016 r. zatwierdzającej projekt budowlany i 

udzielającej pozwolenia na budowę dwóch budynków mieszkalnych wielorodzinnych z 

garażami podziemnymi wraz z urządzeniami budowlanymi – działka nr 77/6, 77/7, 77/8 

obręb 16 w Koszalinie. 

b) TERMIN REALIZACJI INWESTYCJI 

Realizacja I etapu Przedsięwzięcia Deweloperskiego pn. Budowa osiedla „Przylesie 

VIE” rozpoczęła się we wrześniu 2010 r. Zrealizowane zostało pierwsze zadanie inwestycyjne 

polegające na budowie budynku wielorodzinnego przy ul. Wyki 28b, 28c, 28d wraz z garażem 

podziemnym. W dniu 27.09.2011 r. budynek ten uzyskał prawomocne pozwolenie na 

użytkowanie. 

Zadanie Inwestycyjne objęte niniejszym prospektem informacyjnym - budynek nr 6 

jest w trakcie budowy i zostanie ukończony do 31.10.2020 r.  

c) TERMIN PRZENIESIENIA PRAWA WŁASNOŚCI 

Sprzedawca zobowiązany jest ustalić z nabywcą termin przeniesienia własności po 

podpisaniu protokołu odbioru lokalu, uzyskaniu zaświadczenia o samodzielności lokalu oraz 

wypisu z rejestru gruntów przy czym umowa zostanie zawarta najpóźniej do dnia        

31.12.2020 r. 

 W wypadku braku stawiennictwa kupującego w wyznaczonym terminie, sprzedawca 

wyznaczy, co najmniej z siedmiodniowym wyprzedzeniem, drugi termin zawarcia wyżej 

wymienionej umowy. 

Wydanie lokalu kupującemu (w tym wydanie kluczy) nastąpi nie wcześniej niż po zapłaceniu 

przez kupującego kwoty stanowiącej 100% ceny. Jeżeli kupujący pozostaje w opóźnieniu z 

zapłatą którejkolwiek z rat ceny, sprzedawca uzależni wydanie lokalu od uprzedniego 

uiszczenia przez kupującego zaległości wraz z ewentualnymi odsetkami ustawowymi. 

W razie braku stawiennictwa kupującego lub jego pełnomocnika w wyznaczonym terminie i 

miejscu odbioru lokalu, sprzedawca wyznaczy drugi termin dokonania tej czynności, 

informując o nim pisemnie kupującego co najmniej z siedmiodniowym wyprzedzeniem. W 

wypadku niestawienia się kupującego lub jego pełnomocnika, pomimo dwukrotnego 

doręczenia wezwania w formie pisemnej w odstępie co najmniej 60 (sześćdziesięciu) dni, 

sprzedawca ma prawo odstąpić od niniejszej umowy, chyba że niestawienie się kupującego 

jest spowodowane działaniem siły wyższej. Jeżeli kupujący nie stawił się w drugim 
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wyznaczonym terminie, a zaistniał wypadek losowy udokumentowany na piśmie przez 

kupującego możliwe jest ustalenie kolejnego terminu na odbiór lokalu. 

W budynkach przy ul. Wyki 28b, 28c, 28d, przy ul. Doroszewskiego 1-1c, 3-3c oraz przy ul. 

Próchnika 5-5c stanowiących I, II, III i IV etap budowy osiedla „Przylesie VIE”, zakończono 

ustanawianie odrębnej własności wszystkich sprzedanych lokali. 

d) OPIS ZADANIA INWESTYCYJNEGO 

Zaprojektowany budynek mieszkalny nr 6 na działce 77/7 jest budynkiem 

wielorodzinnym, wolnostojącym, posiada 4 kondygnacje nadziemne i jedną kondygnację 

podziemną w postaci hali garażowej z miejscami postojowymi. W budynku przewidziano 48 

lokali mieszkalnych i 34 komórki lokatorskie oraz 48 miejsc postojowych w garażu 

podziemnym, w tym 4 miejsca postojowe dla osób niepełnosprawnych. Zjazd do garażu 

zaprojektowano z działki 77/6 – droga wewnętrzna ul. Cz. Niemena. 

e) SPOSÓB POMIARU POWIERZCHNI 

Powierzchnia użytkowa lokalu będącego przedmiotem sprzedaży jest ustalana w 

oparciu o projekt budowlany zgodnie z obecnie obowiązującą normą PN-ISO 9836:1997 w 

świetle ścian wyprawionych (z tynkami). Po wybudowaniu przedmiotowego lokalu zostanie 

dokonany protokolarny obmiar powykonawczy powierzchni lokalu w świetle ścian 

wyprawionych (z tynkami), która to powierzchnia w formie udziału w nieruchomości 

wspólnej będzie wpisana w uchwale regulującej przedmiot odrębnej własności. Z uwagi na 

specyfikę projektu budowlanego strony dopuszczają możliwość wystąpienia różnic 

obmiarowych pomiędzy powierzchnią projektowaną lokalu oraz komórki lokatorskiej a 

uzyskaną w procesie realizacji zadania inwestycyjnego powierzchnią rzeczywistą. 

Dopuszczalna różnica pomiędzy projektowaną a rzeczywistą powierzchnią użytkową lokalu 

oraz komórki lokatorskiej wynosi 3%. W przypadku wystąpienia różnicy w powierzchni lokalu 

oraz komórki lokatorskiej pomiędzy powierzchnią projektowaną a powierzchnią rzeczywistą 

przekraczającej 3% (trzy procent) kupującemu przysługuje prawo odstąpienia od niniejszej 

umowy w terminie 30 (trzydziestu) dni od daty zawiadomienia kupującego o zmianie ceny. 

f) ŹRÓDŁO FINANSOWANIA ZADANIA INWESTYCYJNEGO 

Działka, na której jest realizowane przedmiotowe Przedsięwzięcie Inwestycyjne, nie 

jest przedmiotem zabezpieczenia żadnego kredytu. Koszalińska Spółdzielnia Mieszkaniowa 

„Przylesie” finansuje zadanie inwestycyjne ze środków pochodzących z przedpłat nabywców 

lokali mieszkalnych i przejściowo z własnych środków. 

g) ŚRODKI OCHRONY NABYWCÓW ORAZ INSTYTUCJA ZAPEWNIAJĄCA 

BEZPIECZEŃSTWO ŚRODKÓW NABYWCY  

Z uwagi na fakt, iż sprzedaż lokali mieszkalnych w budynkach objętych 

Przedsięwzięciem Deweloperskim, rozpoczęła się przed wejściem w życie Ustawy z dnia 16 

września 2011r. o ochronie praw nabywcy lokalu mieszkalnego lub domu jednorodzinnego, 

nie stosuje się środków ochrony, o których mowa w art. 4 ww. ustawy: 

 Zamkniętego rachunku powierniczego, 
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 Otwartego rachunku powierniczego i gwarancji ubezpieczeniowej, 

 Otwartego rachunku powierniczego i gwarancji bankowej, 

 Otwartego mieszkaniowego rachunku powierniczego. 

h) HARMONOGRAM ZADANIA INWESTYCYJNEGO 

Zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszego prospektu. 

i) DOPUSZCZENIE WALORYZACJI CENY ORAZ OKREŚLENIE ZASAD 

WALORYZACJI. 

Strony dopuszczają możliwość wystąpienia różnic obmiarowych pomiędzy 

powierzchnią projektowaną lokalu, a uzyskaną w procesie realizacji przedsięwzięcia 

deweloperskiego powierzchnią rzeczywistą. Wystąpienie wskazanych różnic w powierzchni 

użytkowej lokalu nie będzie uznawane przez strony za zmianę cech przedmiotu umowy, 

natomiast różnice te zostaną rozliczone w sposób określony poniżej. 

Jeżeli obmiar powykonawczy budynku wykaże inną powierzchnię użytkową w stosunku do 

powierzchni projektowej: 

- większą niż ta powierzchnia – cena lokalu zostanie zwiększona o kwotę 

…………………… brutto za każdy pełen dodatkowy metr kwadratowy powierzchni lokalu. W 

przypadku niepełnych metrów kwadratowych, kwota obliczona będzie proporcjonalnie. 

Sprzedający poinformuje kupującego o zmianie ceny w terminie 14 dni od dnia dokonania 

pomiaru powykonawczego. 

- mniejszą niż ta powierzchnia – cena lokalu zostanie obniżona o kwotę 

……………………… brutto za każdy pełen brakujący metr kwadratowy powierzchni lokalu. W 

przypadku niepełnych metrów kwadratowych, kwota o którą zostanie zmniejszona cena 

lokalu obliczona będzie proporcjonalnie. Sprzedający poinformuje kupującego o zmianie 

ceny w terminie 14 dni od dnia dokonania pomiaru powykonawczego. 

- w przypadku komórek lokatorskich – cena ulegnie zmianie (wzrośnie albo zostanie 

obniżona) o kwotę ……………………….. brutto za każdy pełen dodatkowy lub brakujący metr 

kwadratowy powierzchni komórki lokatorskiej. W przypadku niepełnych metrów 

kwadratowych, kwota o którą zostanie zwiększona lub zmniejszona cena komórki 

lokatorskiej obliczona będzie proporcjonalnie. Sprzedający poinformuje kupującego o 

zmianie ceny w terminie 14 dni od dnia dokonania pomiaru powykonawczego. 

Powyższe ustalenia nie znajdują zastosowania, gdy różnice w powierzchni lokalu 

powstaną na skutek zmian dokonanych przez Kupującego. 

Strony zgodnie postanawiają, że powyższe zapisy nie znajdują zastosowania do 

loggii/tarasów/ogródków przylokalowych. 

Sprzedający przedstawi kupującemu ostateczne rozliczenie umowy do dnia odbioru 

przedmiotu umowy przez kupującego. Kwoty należne z tytułu ostatecznego rozliczenia 

umowy, strony zobowiązują się zapłacić w terminie 14 dni od dnia otrzymania rozliczenia. 

Jeżeli z ostatecznego rozliczenia wynikać będzie obowiązek zwrotu przez sprzedającego na 

rzecz kupującego części uiszczonej ceny brutto, a Nabywca finansował nabycie przedmiotu 

umowy z kredytu, w związku z którym dokonał cesji praw z umowy na bank kredytujący, 
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warunkiem zwrotu nadpłaconej ceny będzie dostarczenie przez kupującego oświadczenia 

banku kredytującego zawierającego informację dotyczącą rachunku bankowego, na jaki 

winna zostać zwrócona nadwyżka. 

Kupującemu nie przysługuje prawo odstąpienia od umowy w przypadku, gdy różnice 

w powierzchni lokalu powstaną na skutek zmian dokonanych przez kupującego. 

V. WARUNKI ODSTĄPIENIA OD UMOWY DEWELOPERSKIEJ 

A. WARUNKI ODSTĄPIENIA OD UMOWY PRZEZ NABYWCĘ 

Nabywca może odstąpić od niniejszej umowy w drodze jednostronnego oświadczenia 

woli złożonego sprzedawcy w formie pisemnej i przesłanego mu listem poleconym w 

wypadku nie przeniesienia przez sprzedawcę prawa odrębnej własności. Przed odstąpieniem 

od umowy Nabywca ma obowiązek pisemnego wyznaczenia sprzedawcy 

studwudziestodniowego terminu do zawarcia umowy. W tej sytuacji Nabywca może również 

- niezależnie od wykonania zastrzeżonego wyżej prawa odstąpienia - obciążyć sprzedawcę 

karą umowną w wysokości 4,25% (cztery i dwadzieścia pięć setnych procenta) ceny lokalu, 

płatną w terminie 7 (siedmiu) dni od daty doręczenia wezwania do zapłaty. 

Nabywca ma prawo odstąpić od niniejszej umowy w terminie 30 (trzydziestu) dni od jej 

zawarcia w przypadku niedopełnienia przez sprzedawcę obowiązków określonych w art. 29 

ustawy, to jest: 

a) jeżeli umowa nie zawiera elementów, o których mowa w art. 22 ustawy; 

b) jeżeli informacje zawarte w umowie deweloperskiej nie są zgodne z informacjami 

zawartymi w Prospekcie Informacyjnym lub w załącznikach, za wyjątkiem zmian, o 

których mowa w art. 22 ust. 2 ustawy, 

c) jeżeli deweloper nie doręczył zgodnie z art. 18 i art. 19 ustawy 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 w dniu zawarcia umowy deweloperskiej, 

e) jeżeli prospekt informacyjny, na podstawie którego zawarto umowę deweloperską, 

nie zawiera informacji określonych we wzorze prospektu informacyjnego, 

stanowiącego załącznik do ustawy; 

f) w innych przypadkach przewidzianych niniejszą umową. 

B. WARUNKI ODSTĄPIENIA OD UMOWY PRZEZ SPRZEDAWCĘ 

Sprzedawca może odstąpić od niniejszej umowy, w przypadku niespełnienia przez 

kupującego świadczenia pieniężnego w terminie lub wysokości określonej w niniejszej 

umowie mimo wezwania kupującego 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. Jeżeli Nabywca opóźnia 

się o ponad 30 (trzydzieści) dni z uiszczeniem jakiejkolwiek płatności na rzecz sprzedawcy, 

której obowiązek wynika z niniejszej umowy i nie uiści takiej należności wraz z odsetkami w 
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terminie 14 (czternastu) dni od daty otrzymania pisemnego ponaglenia od sprzedawcy, 

spółdzielnia może również - niezależnie od wykonania zastrzeżonego wyżej prawa 

odstąpienia - obciążyć kupującego karą umowną w wysokości 4,25% (cztery i dwadzieścia 

pięć setnych procenta) ceny lokalu, płatną w terminie 7 (siedmiu) dni od daty doręczenia 

wezwania do zapłaty. Sprzedawca ma prawo potrącić wartość kary umownej z wierzytelności 

kupującego z tytułu zwrotu zapłaconej części ceny. 

Prawo odstąpienia nie może być wykonane później niż do dnia zawarcia umowy o 

ustanowienie odrębnej własności lokalu i przeniesienia własności. Z dniem wygaśnięcia 

umowy deweloperskiej kupującego obciąża obowiązek niezwłocznego zwrotu (wydania) 

sprzedawcy lokalu w stanie niepogorszonym ponad poziom normalnego zużycia będącego 

następstwem właściwego korzystania z niego. Lokal zostanie wydany sprzedawcy w stanie 

wolnym od osób i rzeczy należących do kupującego lub osób trzecich. Kupującego obciążają 

wszelkie koszty przywrócenia lokalu do stanu opisanego w treści załącznika numer 1 do 

prospektu informacyjnego. 

Sprzedawca może usunąć pozostawione przez kupującego rzeczy połączone z substancją 

lokalu na koszt kupującego. Ponadto Nabywca ma obowiązek zapłaty za korzystanie z lokalu 

kwoty stanowiącej 1% ceny za każdy rozpoczęty miesiąc od dnia wydania lokalu do dnia jego 

zwrotu. 

Oświadczenie woli nabywcy o odstąpieniu od niniejszej umowy jest skuteczne, jeżeli zawiera 

zgodę na wykreślenie roszczenia o przeniesienie własności nieruchomości złożone w formie 

pisemnej z podpisami notarialnie poświadczonymi, w wypadku gdy został złożony wniosek o 

wpis takiego roszczenia do księgi wieczystej. W wypadku odstąpienia od niniejszej umowy 

przez dewelopera na podstawie art. 29 ust. 4 i 5 ustawy, nabywca zobowiązany jest wyrazić 

zgodę na wykreślenie roszczenia o przeniesienie własności nieruchomości w formie pisemnej 

z podpisami notarialnie poświadczonymi. 

Wydanie lokalu sprzedawcy zostanie potwierdzone stosownym protokołem. 

VI. INNE INFORMACJE 

W siedzibie Koszalińskiej Spółdzielni Mieszkaniowej „Przylesie” w pokoju nr 4, każda osoba 

zainteresowana zawarciem umowy może zapoznać się z następującymi dokumentami: 

1) aktualnym stanem księgi wieczystej prowadzonej dla działki 77/7; 

2) kopią aktualnego odpisu z Krajowego Rejestru Sądowego; 

3) kopią ostatecznego pozwolenia na budowę; 

4) projektem architektoniczno-budowlanym 

W aktach notarialnych zostanie zawarta zgoda nabywcy na: 

a) ustanawianie przez sprzedawcę, przed zawarciem umowy o ustanowienie odrębnej 

własności i sprzedaży pierwszego lokalu, na nieruchomości ograniczonych praw rzeczowych, 

w szczególności służebności gruntowych i przesyłu oraz użytkowania, w tym bezpłatnych i 

bezterminowych, na rzecz nieruchomości sąsiednich lub dostawców mediów, polegających 

na prawie przechodu, przejazdu, przeprowadzania sieci i urządzeń, budowy, przedłużenia, 
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rozbudowy, konserwacji i remontów sieci oraz przyłączy a także obciążania nieruchomości 

innymi prawami w celu zapewnienia należytego funkcjonowania budynku, 

b) sprzedaż przez sprzedawcę, bądź oddanie w odpłatne lub nieodpłatne używanie, 

przed zawarciem umowy o ustanowienie odrębnej własności i sprzedaży pierwszego lokalu, 

części infrastruktury na rzecz dostawców mediów w celu zapewnienia mediów i świadczenia 

innych usług, w tym celem budowy, przedłużenia, rozbudowy, konserwacji i remontów sieci 

oraz przyłączy, w szczególności kanalizacji sanitarnej, deszczowej, wodociągowej oraz sieci 

energetycznej niskiego i średniego napięcia oraz ciepłowniczej centralnego ogrzewania (C.O.) 

i ciepłej wody użytkowej (C.W.U.) a także sieci i przyłączy Internet/Telefon/Telewizja, 

c) gromadzenie i przetwarzanie przez sprzedawcę jego danych osobowych zgodnie z 

obowiązującymi przepisami prawa na potrzeby wykonania niniejszej umowy. 

Ponadto Nabywca oświadczy, że:  

a) posiada wiedzę, iż na nieruchomościach sąsiednich będą budowane kolejne etapy 

inwestycji i w związku z powyższym tymczasowo może to wiązać się z uciążliwościami w 

korzystaniu z nieruchomości gruntowej. Z tego tytułu Nabywca nie będzie zgłaszał wobec 

sprzedawcy jakichkolwiek roszczeń. 

b) przyjmuje do wiadomości, że wygląd elewacji budynku objęty jest ochroną 

wynikającą z przepisów prawa autorskiego i zobowiązuje się nie podejmować bez zgody 

dewelopera (a po jej powstaniu – wspólnoty mieszkaniowej) oraz autora projektu 

architektonicznego żadnych działań mających na celu zmianę wyglądu elewacji budynku, a w 

przypadku podjęcia takich działań zobowiązuje się do przywrócenia elewacji do stanu 

zgodnego z projektem architektonicznym. 

c) przyjmuje do wiadomości, że w lokalu o innym przeznaczeniu niż mieszkalne – 

garażu, znajdują się pomieszczenia techniczne węzła cieplnego, a także pomieszczenie 

gospodarcze/techniczne i wyraża zgodę na dostęp do nich administratora budynku lub osoby 

przez niego wskazanej w celu wykonywania czynności związanych z remontem, konserwacją 

i eksploatacją urządzeń znajdujących się w tych pomieszczeniach, 

d) zobowiązuje się do zachowania w tajemnicy wszelkich informacji przekazanych przez 

sprzedawcę, w związku z zawarciem oraz wykonaniem umowy, na temat nabywanego lokalu 

oraz całej inwestycji, chyba że są to informacje ogólnie dostępne. 

e) przyjmuje do wiadomości i wyraża zgodę, że w umowie ustanowienia odrębnej 

własności pierwszego lokalu w przedmiotowym budynku i przeniesienia jego własności 

dokonany zostanie podział nieruchomości wspólnej do korzystania, na mocy którego 

każdocześni właściciele lokali mieszkalnych położonych na parterze nabędą – w ramach 

udziału w nieruchomości wspólnej – nieodpłatnie i na czas nieoznaczony, z wyłączeniem 

innych właścicieli lokali, prawo do wyłącznego korzystania z ogródków przylokalowych, zaś 

każdocześni właściciele pozostałych lokali mieszkalnych nabędą prawo wyłącznego 

korzystania z balkonów/loggii bezpośrednio przylegających do tych lokali, a ponadto 

właścicielom lokali, którzy nabyli udział w hali garażowej będzie przysługiwało prawo do 

wyłącznego korzystania z oznaczonych miejsc postojowych a także do pomieszczeń 

wygospodarowanych z części klatek schodowych. W umowie tej uregulowane zostanie, że 

pożytki i koszty utrzymania dotyczące części nieruchomości wspólnej, w stosunku do których 
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właścicielom lokali przysługuje prawo do wyłącznego z nich korzystania, przypadną i będą 

ponoszone odpowiednio - wyłącznie przez właścicieli tych lokali; pozostała część pożytków i 

kosztów związanych z utrzymaniem części wspólnych, niesłużących do wyłącznego użytku 

właścicieli lokali, będą ponoszone i przypadną właścicielom lokali na zasadach określonych w 

ustawie o własności lokali. 

f) przyjmuje do wiadomości i wyraża zgodę na wnoszenie opłat za lokal mieszkalny, 

miejsca postojowe w garażu podziemnym, komórki lokatorskie oraz inne części 

nieruchomości wspólnej przeznaczone do wyłącznego korzystania ponoszone będą przez 

niego z chwilą postawienia lokalu do dyspozycji nie później niż od 31 października 2020 r. 

 W wypadku opóźnień kupującego w terminowej zapłacie rat określonych, a także 

ceny umownej, sprzedawca może obciążać kupującego odsetkami ustawowymi. Za powstałą 

z przyczyn zależnych od sprzedawcy zwłokę w dotrzymaniu terminów umownych, 

sprzedawca zapłaci kupującemu karę umowną w wysokości 0,01% ceny, za każdy dzień 

zwłoki, łącznie nie więcej jednak niż 4,25%. Za powstałą z przyczyn zależnych od kupującego 

zwłokę w zawarciu umowy ustanowienia odrębnej własności lokalu i przeniesienia własności, 

kupujący zapłaci sprzedawcy karę umowną w wysokości 0,01% ceny, za każdy dzień 

opóźnienia, łącznie nie więcej jednak niż 4,25% ceny. Uprawnienie sprzedawcy do żądania 

zapłaty kary umownej służy przemiennie z uprawnieniem odstąpienia od umowy opisanym 

§7, ust. 5 we wzorze umowy deweloperskiej (załącznik nr 5), co oznacza, że w razie 

zaistnienia określonych przesłanek, sprzedawca może wykonać - wedle własnego uznania - 

jedno z tych dwóch uprawnień.  

Kary umowne płatne będą w terminie 7 dni od daty doręczenia wezwania do zapłaty.  
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CZĘŚĆ INDYWIDUALNA  

I. CENA 

Podstawą do obliczenia ceny sprzedaży jest powierzchnia użytkowa lokalu oraz 

powierzchnia loggii/tarasu przynależnej do mieszkania. Zestawienie powierzchni lokalu 

przedstawia załącznik nr 3 – karta lokalu.  

Cena za 1 m. kw. mieszkania o symbolu ….…………..… wynosi – ……………………… zł 

brutto. 

II. OKREŚLENIE POŁOŻENIA ORAZ ISTOTNYCH CECH BUDYNKU  

A. DANE PODSTAWOWE POWIERZCHNI BUDYNKU 

Ilość kondygnacji nadziemnych 4 

Ilość mieszkań 48 

Powierzchnia użytkowa mieszkań 2460,18 m2 

Ilość kondygnacji podziemnych 1 

Ilość komórek lokatorskich 34 

Ilość miejsc postojowych w garażu podziemnym 48 

Powierzchnia użytkowa hali garażowej 1216,43 m2 

 Loggie/tarasy/ogródki są do wyłącznego korzystania przez właścicieli lokali, do 

których przynależą. Komórki lokatorskie są do wyłącznego korzystania przez nabywców. 

B. TECHNOLOGIA WYKONANIA BUDYNKÓW 

a) Konstrukcja: 

 Ściany konstrukcyjne piwnic (wewnętrzne i zewnętrzne) – żelbetowe, 
wylewane, gr. 25,0 i 20,0 cm 

 Słupy – żelbetowe, wylewane. 

 Stropy – wylewane, żelbetowe gr. 18,0 cm i 24,0 cm w części garażowej 

b) Ściany konstrukcyjne naziemne: 

 zewnętrzne: pustak ceramiczny gr. 25,0 cm i 18,0 cm lub bloczki silikatowe gr 
25cm 

 wewnętrzne: pustak ceramiczny akustyczny gr. 25,0 cm między mieszkaniami, 
klatki schodowej, komunikacji lub bloczki silikatowe gr 25cm bloczków 
silikatowych spełniających normy izolacji akustycznej 

c) Ściany działowe naziemne 

 murowane z gazobetonu gr. 8 cm i 12 cm 

 międzylokalowe : murowane z pustaków ceramicznych akustycznych gr. 25,0 
cm lub bloczków silikatowych spełniających normy izolacji akustycznej 

d) Dach  

 stropodach wentylowany – konstrukcja drewniana, tradycyjna na stropie 
żelbetowym 

 kryty dwuwarstwowo papą  
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C. ZAKRES I STANDARD PRAC WYKOŃCZENIOWYCH BUDYNKÓW LOKALI 

ORAZ CZĘŚCI WSPÓLNYCH. 

- zgodnie z załącznikiem nr 1. 

D. DOSTĘPNE MEDIA W BUDYNKU 

 woda: ciepła i zimna, cyrkulacja 

 kanalizacja sanitarna,  

 kanalizacja deszczowa  

 centralne ogrzewanie, ogrzewanie z MEC (wymiennikownia wbudowana w 
budynku, kondygnacja podziemna) 

 instalacja oświetleniowa 

 instalacja gniazd wtykowych 

 instalacja siłowa 

 instalacja odgromowa 

 instalacja sygnalizacji pożaru  

 instalacja TV kablowej,  

 instalacja telewizji satelitarnej i naziemnej 

 instalacja wideodomofonowa,  

 instalacja telefoniczna 

 instalacja monitoringu wizyjnego 

E. DOSTĘP DO DROGI PUBLICZNEJ 

Działka gruntu numer 77/7 ma dostęp do drogi publicznej od ulicy Niemena. 

Projektowana komunikacja:  

 zjazd i wjazd – projektuje się zjazd z ul. Niemena o szer. 5,5m ze skrętem pod kątem 

140 do garażu podziemnego. 

 ciągi piesze z możliwością wjazdu – projektuje się chodniki i chodniki wzmocnione 

umożliwiające dojazd pojazdów lekkich (np. pogotowie ratunkowe, zaopatrzenie) do 

głównych wejść budynku od ul. Tatarkiewicza. 

F. OKREŚLENIE USYTUOWANIA LOKALU MIESZKALNEGO W BUDYNKU. 

OKREŚLENIE POWIERZCHNI I UKŁADU POMIESZCZEŃ ORAZ STANDARD 

WYKONANIA LOKALU MIESZKALNEGO.  

Zgodnie z załącznikiem nr 1 i 3 do niniejszego prospektu. 

Lista załączników: 

 Załącznik nr 1 – zakres i standard prac wykończeniowych budynku i lokali oraz części 
wspólnych 
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 Załącznik nr 2 – kopia pozwolenia na budowę 
 Załącznik nr 3 – karta lokalu określająca usytuowania lokalu mieszkalnego w budynku 

oraz powierzchnię i układu pomieszczeń 
 Załącznik nr 4 – harmonogram zadania inwestycyjnego 
 Załącznik nr 5 – wzór umowy deweloperskiej 
 Załącznik nr 6 – artykuł dotyczący różnic pomiędzy powierzchnią projektowaną a 

rzeczywistą powierzchnią użytkową 
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