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CZĘŚĆ OGÓLNA
I. DANE IDENTYFIKACYJNE I KONTAKTOWE DOTYCZĄCE
DEWELOPERA

DANE DEWELOPERA

Deweloper
Nazwa: A&P DEVELOPMENT SP. Z O.O.
Forma prawna: Spółka z o.o.
KRS: 0000268082

Adres POCZTY GDAŃSKIEJ 15 M 23
02-495 Warszawa

Nr NIP i REGON 522-282-97-30 140741328
Nr telefonu 666 890 960

Adres poczty elektronicznej APDEVELOPMENT@INTERIA.PL
Nr faksu

Adres strony internetowej
dewelopera http://WWW.APDEVELOPMENT.PL/

II. DOŚWIADCZENIE DEWELOPERA
HISTORIA I UDOKUMENTOWANE DOŚWIADCZENIE DEWELOPERA

ZIELONE MIĘDZYLESIE 1
Adres KOLARSKA, WARSZAWA WAWER

Data rozpoczęcia 24 sierpnia 2007
Data wydania ostatecznego
pozwolenia na użytkowanie 8 grudnia 2008

Opis BUDYNEK MIESZKALNY JEDNORODZINNY W
ZABUDOWIE SZEREGOWEJ - 5 SEGMENTÓW

Zdjęcie

ZIELONE MIEDZYLESIE 2
Adres KOLARSKA, WARSZAWA WAWER
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Data rozpoczęcia 8 marca 2010
Data wydania ostatecznego
pozwolenia na użytkowanie 25 stycznia 2011

Opis BUDYNEK MIESZKALNY JEDNORODZINNY W
ZABUDOWIE SZEREGOWEJ - 3 SEGMENTY

Zdjęcie

ZIELONE MIĘDZYLESIE 3
Adres POŻARYSKIEGO, WARSZAWA WAWER

Data rozpoczęcia 10 września 2010
Data wydania ostatecznego
pozwolenia na użytkowanie 24 maja 2012

Opis BUDYNEK MIESZKALNY JEDNORODZINNY W
ZABUDOWIE BLIŹNIACZEJ

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
RYDZYŃSKA 1A
Numer działki: 180

Nr księgi wieczystej WA5M/00458410/4
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: 299,0 m2

Plan zagospodarowania
przestrzennego dla

sąsiadujących działek
BRAK PLANU

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

BUDOWA ULICY NOWOLAZUROWEJ NA ODCINKU WĘZEL
SALOMEA - POLCZYŃSKA. 
MODERNIZACJA LINI KOLEJOWEJ WARSZAWA - LÓDŹ,
ETAP II, LOT A, POLEGAJĄCEJ M.IN NA BUDOWIE
EKRANOW DŹWIĘKOCHLONNYCH. 
W PROMIENIU 1KM OD BUDYNKU NIE DOPUSZCZA SIĘ
INWESTYCJI MOGĄCYCH ZNACZĄCO NEGATYWNIE
ODDZIALYWAĆ NA ŚRODOWISKO W ROZUMIENIU ART.51
USTAWY Z 27 KWIETNIA 2001 R. 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

93/A/2012 
Wydane przez: PREZYDENT MIASTA
STOLECZNEGO WARSZAWY

Planowany termin rozpoczęcia i
zakończenia prac budowlanych

Rozpoczęcie: 15 marca 2012
Zakończenie: 31 maja 2013

Termin, do którego nastąpi
przeniesienie prawa własności

nieruchomości
CZERWIEC 2013

Opis przedsięwzięcia
deweloperskiego

KAMERALNY BUDYNEK BLIŹNIACZY W
WILLOWEJ OKOLICY ZE WSZYSTKIMI
UDOGODNIENIAMI MIEJSKIMI. 

liczba budynków: 2

rozmieszczenie ich na nieruchomości (należy
podać minimalny odstęp pomiędzy budynkami):
BUDYNEK JEDNORODZINNY W ZABUDOWIE
BLIŹNIACZEJ, ODSTĘP 2CM

Sposób pomiaru powierzchni
lokalu mieszkalnego lub domu

jednorodzinnego
ISO 9836:1997

Zamierzony sposób i procentowy
udział źródeł finansowania

przedsięwzięcia deweloperskiego

SRODKI WLASNE 

Instytucja kredytująca:NIE DOTYCZY

Środki ochrony nabywców Nie dotyczy (sprzedaż rozpoczęta przed wejściem w
życie ustawy)

Główne zasady funkcjonowania
wybranego rodzaju

zabezpieczenia środków nabywcy
NIE DOTYCZY

Nazwa instytucji zapewniającej
bezpieczeństwo środków

nabywcy
NIE DOTYCZY
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Harmonogram przedsięwzięcia deweloperskiego, w etapach

Nazwa Udział Opis
ROBOTY ZIEMNE, PRZYGOTOWANIE PODLOŻA 10,00 WYKONANO
WYKONANIE STANU ZERO 10,00 WYKONANO
WYKONANIE OSTATNIEGO STROPU W BUDYNKU 10,00 WYKONANO
STAN SUROWY ZAMKNIĘTY 10,00 WYKONANO
ELEWACJA 20,00 WYKONANO
INSTALACJE WOD-KAN, ELEKTRYCZNE, GAZOWE 20,00
PRACE WYKOŃCZENIOWE 20,00

Dopuszczenie waloryzacji ceny
oraz określenie zasad waloryzacji

Dopuszczenie waloryzacji ceny: NIE
BRAK
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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
odtowarów 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

5764,00 
CENA ZA BUDYNEK 830 000 BRUTTO

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 2

technologia wykonania TECHNOLOGIA MUROWANA TRADYCYJNA
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standard prac
wykończeniowych w

części wspólnej budynku
i terenie wokół niego,
stanowiącym część

nieruchomości

ZAŁĄCZNIK NR 1 

1. Fundamenty – ławy fundamentowe żelbetowe z betonu
B20 
2. Ściany fundamentowe z bloczków betonowych, ocieplone
styropianem 
3. Ściany zewnętrzne z pustaków ceramicznych o grubości
25 cm (Porotherm), ocieplone styropianem gr. 14 cm 
4. Ściany nośne z pustaków ceramicznych gr. 25 cm.
(Porotherm) 
5. Schody żelbetowe wylewane 
6. Stropy żelbetowe monolityczne, beton B25 
7. Konstrukcja dachu – drewniana 
8. Pokrycie dachu – blacha systemowa na rąbek stojący, folia
izolacyjna, laty drewniane, kontralty drewniane, 
krokwie, izolacja z wełny mineralnej 15cm + 5cm,
paraizolacja 
9. Kominy – przewody wentylacyjne z pustaków betonowych,
przewody spalinowe kominka: rura ceramiczna w 
pustakach betonowych, przewody spalinowe pieca
przystosowane do piecy kondensacyjnych, kominy ponad 
dachem ocieplone i otynkowane 
10. Izolacje poziome fundamentów – 1 raz folia, 1 raz papa 
11. Izolacje pionowe fundamentów – 2 razy dysperbit 
12. Izolacje posadzki parteru – folia posadzkowa 
13. Ocieplenie ścian fundamentowych – styropian 10 cm 
14. Ocieplenie posadzek – styropian EPS 80 
15. Ścianki działowe grubości 12 cm ceramiczne i silikatowe
16. Tynki wewnętrzne gipsowe system Knauf MP 75 L lub
Diamant, zewnętrzne – cienkowarstwowe mineralne firmy 
Weber barwione w masie 
17. Stolarka – okna typowe, jednoramowe, dwuszybowe
marki Plastorama profil Rehau 5-komorowe, szyba P4/4 o 
przenikalności 1,0, parter w systemie WK2, klamki w oknach
zamykane na kluczyk 
18. Malowanie ścian – farba podkładowa 
19. Instalacje elektryczne, tv, telefon, Internet, domofon -
rozprowadzone w budynku 
20. Instalacja elektryczna na zewnątrz budynku
/wyprowadzenie instalacji domofonowej, do siłownika
bramowego/ 
21. Instalacje wewnętrzne rozprowadzone, gaz, woda i
kanalizacja miejska, elektryka 
22. Ogrzewanie – ogrzewanie podłogowe w łazienkach,
kuchni i na korytarzu, podejścia pod grzejniki z zasilaniem 
dolnym bocznym 
23. Doprowadzenie rury nawiewowej do kominka w wylewce
posadzkowej parteru wraz z odpowiednim jej 
zaizolowaniem 
24. Drzwi zewnętrzne o podwyższonej odporności na
włamanie marki WIKĘD model 12, biale z zamkami AXA 
25. Brama garażowa podnoszona Normstahl 2120x2370
przetloczenie TREND, biala, z napędem MAGIC 
26. Ogrodzenie zewnętrzne metalowe wraz z bramą i furtką,
boki i tyl ogrodzenie systemowe. 
27. Kostka betonowa na podjeździe, opaska z kostki wokół
budynku 
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liczba lokali w budynku 1
liczba miejsc
garażowych i
postojowych

1

dostępne media w
budynku PRĄD, WODA, KANALIZACJA, GAZ, TELEFON

dostęp do drogi
publicznej TAK

Określenie usytuowania
lokalu mieszkalnego w

budynku, jeżeli
przedsięwzięcie

deweloperskie dotyczy
lokali mieszkalnych

NIE DOTYCZY 
Piętro: -
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Określenie powierzchni i
układu pomieszczeń

oraz zakresu i standardu
prac wykończeniowych,
do których wykonania

zobowiązuje się
deweloper

Powierzchnia:
144,00

Układ pomieszczeń:
PARTER: GARAŻ, GABINET, WC, KUCHNIA OTWARTA 
PIĘTRO: LAZIENKA, 3 LUB 4 SYPIALNIE

Standard wykończenia:
ZAŁĄCZNIK NR 1 

1. Fundamenty – ławy fundamentowe żelbetowe z betonu
B20 
2. Ściany fundamentowe z bloczków betonowych, ocieplone
styropianem 
3. Ściany zewnętrzne z pustaków ceramicznych o grubości
25 cm (Porotherm), ocieplone styropianem gr. 14 cm 
4. Ściany nośne z pustaków ceramicznych gr. 25 cm.
(Porotherm) 
5. Schody żelbetowe wylewane 
6. Stropy żelbetowe monolityczne, beton B25 
7. Konstrukcja dachu – drewniana 
8. Pokrycie dachu – blacha systemowa na rąbek stojący, folia
izolacyjna, laty drewniane, kontralty drewniane, krokwie, 
izolacja z wełny mineralnej 15cm + 5cm, paraizolacja 
9. Kominy – przewody wentylacyjne z pustaków betonowych,
przewody spalinowe kominka: rura ceramiczna w 
pustakach betonowych, przewody spalinowe pieca
przystosowane do piecy kondensacyjnych, kominy ponad 
dachem ocieplone i otynkowane 
10. Izolacje poziome fundamentów – 1 raz folia, 1 raz papa 
11. Izolacje pionowe fundamentów – 2 razy dysperbit 
12. Izolacje posadzki parteru – folia posadzkowa 
13. Ocieplenie ścian fundamentowych – styropian 10 cm 
14. Ocieplenie posadzek – styropian EPS 80 
15. Ścianki działowe grubości 12 cm ceramiczne i silikatowe
16. Tynki wewnętrzne gipsowe system Knauf MP 75 L lub
Diamant, zewnętrzne – cienkowarstwowe mineralne firmy 
Weber barwione w masie 
17. Stolarka – okna typowe, jednoramowe, dwuszybowe
marki Plastorama profil Rehau 5-komorowe, szyba P4/4 
o przenikalności 1,0, parter w systemie WK2, klamki w
oknach zamykane na kluczyk 
18. Malowanie ścian – farba podkładowa 
19. Instalacje elektryczne, tv, telefon, Internet, domofon -
rozprowadzone w budynku 
20. Instalacja elektryczna na zewnątrz budynku
/wyprowadzenie instalacji domofonowej, do siłownika
bramowego/ 
21. Instalacje wewnętrzne rozprowadzone, gaz, woda i
kanalizacja miejska, elektryka 
22. Ogrzewanie – ogrzewanie podłogowe w łazienkach,
kuchni i na korytarzu, podejścia pod grzejniki z zasilaniem 
dolnym bocznym 
23. Doprowadzenie rury nawiewowej do kominka w wylewce
posadzkowej parteru wraz z odpowiednim jej 
zaizolowaniem 
24. Drzwi zewnętrzne o podwyższonej odporności na
włamanie marki WIKĘD model 12, biale z zamkami AXA 
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Podpis dewelopera albo osoby uprawnionej
do jego reprezentacji oraz pieczęć firmowa

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

25. Brama garażowa podnoszona Normstahl 2120x2370
przetloczenie TREND, biala, z napędem MAGIC 
26. Ogrodzenie zewnętrzne metalowe wraz z bramą i furtką,
boki i tyl ogrodzenie systemowe. 
27. Kostka betonowa na podjeździe, opaska z kostki wokół
budynku 

Załączniki
I. RZUT PARTERU
II. RZUT PIETRA
III. PRZEKRÓJ
IV. PLAN ZAGOSPODAROWANIA

12 / 12


