
Lokum Salsa Etap I bud. A  

wzór 05.08.2020 

 1 

  

Repertorium A nr         / 2020 

 

AKT NOTARIALNY 

 

              Dnia ....... roku dwa tysiące dwudziestego (     ) w Kancelarii Notarialnej w Krakowie przy ulicy 

…  numer …, lok. … przed notariuszem … stawili się:  

 

1. … używająca imienia …, PESEL: …, zam. …, ul. …., działająca w imieniu i na rzecz spółki pod 

firmą Olczyk spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Lokum 13 spółka komandytowa (dawniej: 

Olczyk Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Lokum 13 Spółka komandytowo - akcyjna) z 

siedzibą we Wrocławiu przy ul. Krawieckiej 1 lok. 101 (50-148 Wrocław), wpisanej do Rejestru 

Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia 

– Fabrycznej we Wrocławiu VI Wydział Gospodarczy pod numerem KRS 0000818583, REGON: 

365904144, NIP: 8971831363, na podstawie pełnomocnictwa udzielonego w dniu 30.09.2019 r., za 

nr Rep. A nr 30252/2019 w Kancelarii Notarialnej we Wrocławiu przed notariuszem Aleksandrą 

Kanas oraz oświadcza, że pełnomocnictwo nie wygasło, nie zostało odwołane ani zmienione,  

Biuro Sprzedaży w Krakowie, adres do korespondencji: 31-154 Kraków, ul. Pawia 18A (dalej 

jako Lokal Przedsiębiorstwa) 

– Spółka zwana dalej Deweloperem, 

 

2.       używający/a imienia […], syn/córka      , PESEL:      , zam.  legitymująca/y się 

dowodem osobistym … 

3.       używający/a imienia […], syn/córka      , PESEL:      , zam.  legitymująca/y się 

dowodem osobistym … 

4.       używający/a imienia […], syn/córka      , PESEL:      , zam.  legitymująca/y się 

dowodem osobistym … 

5.       używający/a imienia […], syn/córka      , PESEL:      , zam.  legitymująca/y się 

dowodem osobistym … 

– zwani/zwana/zwany dalej Nabywcą, 

– Deweloper i Nabywca zwani są łącznie Stronami, a każdy z osobna Stroną, 

 

UMOWA DEWELOPERSKA 

(dalej jako: Umowa) 

 

§ 1. OŚWIADCZENIA 

 

1. Deweloper oświadcza, że jest użytkownikiem wieczystym do dnia 05 grudnia 2089 roku, gruntu  

stanowiącego własność Skarbu Państwa, oznaczonego w ewidencji jako działki o numerach 74/2 i 74/4 

jednostka ewidencyjna Podgórze, położonej w Krakowie przy ul. Stanisława Klimeckiego,  o 

powierzchni 1.6576 ha (jeden hektar sześć tysięcy pięćset siedemdziesiąt sześć metrów kwadratowych), 

oraz właścicielem budynków  i urządzeń stanowiących odrębne nieruchomości, usytuowanych na tym 

gruncie, dla której to nieruchomości Sąd Rejonowy dla Krakowa- Podgórza w Krakowie IV Wydział 

Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą nr KR1P/00181677/3, (dalej jako:  „Nieruchomość”):  

a) w dziale III wpisane są: 
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-  wzmianki o wpis roszczenia o ustanowienie odrębnej własności lokalu i przeniesienie tego 

prawa, wynikające z zawartych umów deweloperskich, które nie dotyczą Przedmiotu Umowy  

b) w dziale IV wpisane są:  

- hipoteka umowna do kwoty 113.267.000,00 złotych (słownie: sto trzynaście milionów 

dwieście sześćdziesiąt siedem tysięcy złotych) na rzecz Powszechnej Kasy Oszczędności 

Bank Polski Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, na zabezpieczenie wierzytelności 

wynikającej z umowy kredytu nr 14 1020 5226 0000 6996 0206 2818 z dnia 17.12.2019 r., 

t.j., kredyt, odsetki oraz inne koszty i należności uboczne, 

a opisana Nieruchomość wolna jest od innych roszczeń, obciążeń, praw oraz ograniczeń w 

rozporządzaniu, a Deweloper nie został powiadomiony o toczących się postępowaniach, do których mają 

zastosowanie przepisy ustawy Ordynacja podatkowa. 

Deweloper oświadcza, że w związku z realizacją inwestycji w zakresie drogi publicznej (dalej jako 

Inwestycja drogowa), która w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego obszaru 

„Zabłocie", przyjętym uchwałą Rady Miasta Krakowa z dnia 28.06.2006 r., nr CXIII/1156/06, oznaczona 

jest symbolem C.KDD, w dniu 13.03.2020 została wydana przez Prezydenta Miasta Krakowa na 

wniosek Prezydenta Miasta Krakowa działającego przez Dyrektora Zarządu Dróg Miasta Krakowa, 

decyzja nr 8/6740.4/2020 o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej zatwierdzająca projekt 

budowalny i udzielająca zezwolenie na realizację inwestycji drogowej polegającej na budowie drogi 

gminnej dojazdowej ze skrzyżowaniem z ul. Klimeckiego (droga nr 2278K, powiatowa klasa zbiorcza) 

w km AB 0+021.53 - km 0+174.47 oraz rozbudowie ul. Pana Tadeusza, drogi gminnej dojazdowej, od 

skrzyżowania z ul. Nowohucką (droga nr 776, wojewódzka klasa główna) w km CD 0+003.75 - km 

0+273.41. W oparciu o projekt podziału opracowany na podstawie art. 12 Ustawy z dnia 10.04.2003 r., 

o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych 

zatwierdzony został podział geodezyjny działki nr 74/4 jednostka ewidencyjna Podgórze, na działki:  

- nr 74/5 – przeznaczona pod przebudowę i rozbudowę drogi (obowiązek przebudowy i rozbudowy ul. 

Klimeckiego) 

- nr 74/6 – przeznaczona pod budowę drogi; 

- nr 74/7 - przeznaczona pod budowę drogi; 

- nr 74/8 – pozostaje w dotychczasowym władaniu; 

- nr 74/9 - pozostaje w dotychczasowym władaniu; 

Powyższy podział nie został dotychczas ujawniony w księdze wieczystej prowadzonej dla 

Nieruchomości. 

Działki geodezyjne wchodzące w zakres Inwestycji drogowej zostaną odłączone od Nieruchomości i nie 

wejdą w jej skład. Deweloper zastrzega sobie możliwość przeprowadzenia dalszych zmian geodezyjnych 

na Nieruchomości w tym scalenia/podziału działek geodezyjnych oraz odłączenia części działek 

geodezyjnych od Nieruchomości i utworzenia w ten sposób jednej lub więcej nieruchomości sąsiednich, 

które nie wejdą w skład Nieruchomości, na której Deweloper realizuje zadanie inwestycyjne opisane w 

ust. 4 poniżej. 
05.08.2020 Zapisy niniejszego ustępu zostały zmienione w stosunku do treści wzorca umowy przekazanego Nabywcy wraz z prospektem 

informacyjnym. Nabywca oświadcza, iż wyraził zgodę na zmianę treści niniejszego ustępu 

2. Deweloper oświadcza, że jest w trakcie realizacji przedsięwzięcia deweloperskiego polegającego na 

wybudowaniu na Nieruchomości zespołu budynków usługowo - mieszkalnych z garażami 

wbudowanymi podziemnymi i naziemnymi (zamkniętymi) oraz infrastrukturą techniczną i 

zagospodarowaniem terenu pod nazwą „LOKUM SALSA” (dalej jako: Przedsięwzięcie 

Deweloperskie lub Inwestycja) 

3. Deweloper oświadcza, że z Przedsięwzięcia Deweloperskiego został wyodrębniony „ETAP I”, w ramach 

którego na części Nieruchomości (część działki nr 74/4) zostanie wybudowany budynek usługowo-
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mieszkalny, o symbolu budowlanym „A” z garażami wbudowanym podziemnym i naziemnym 

(zamkniętym), z wewnętrznymi instalacjami: wody, kanalizacji sanitarnej i deszczowej, c.o., wentylacji 

mechanicznej, elektryczną, gazową,  z zewnętrznymi odcinkami wewnętrznych instalacji: wody, 

kanalizacji sanitarnej i deszczowej, elektrycznej, z rozbiórką: istniejących dojść i dojazdów 

utwardzonych, części zewnętrznych odcinków wewnętrznych instalacji wody i kanalizacji, elektrycznej 

(wraz ze słupem oświetlenia zewnętrznego); z utwardzonymi dojściami, dojazdami i oświetleniem 

zewnętrznym (dalej jako: Zadanie Inwestycyjne). 

4. Deweloper oświadcza, że na realizację Zadania Inwestycyjnego w ramach Przedsięwzięcia 

Deweloperskiego na Nieruchomości (na działce nr 74/4 o pow. 1.6524 ha - obręb Podgórze, zgodnie z 

oznaczeniem geodezyjnym obowiązującym na dzień wydania decyzji), została wydana przez Prezydenta 

m. Krakowa ostateczna decyzja zatwierdzająca projekt budowlany i udzielająca pozwolenia na budowę 

nr 1044/6740.1/2019 z dnia 11.06.2019 r. Deweloper zobowiązuje się do zrealizowania Zadania 

Inwestycyjnego zgodnie z treścią wyżej wymienionej decyzji oraz ewentualnych decyzji zamiennych 

wydanych w przyszłości.  

5. Deweloper oświadcza, że jest zobowiązany do stosowania środków ochrony, o których mowa w art. 4 

ustawy z dnia 16 września 2011 r., o ochronie praw nabywcy lokalu mieszkalnego lub domu 

jednorodzinnego (dalej jako: Ustawa deweloperska) i zapewnia nabywcom otwarty mieszkaniowy 

rachunek powierniczy. Ponadto oświadcza, że w dniu 17.12.2019 r., zawarł z bankiem Powszechna 

Kasa Oszczędności Bank Polski Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie (02-515) przy ul. Puławskiej 

15 (dalej jako: Bank), umowę o prowadzenie otwartego mieszkaniowego rachunku powierniczego o 

numerze 20 1020 5226 0000 6702 0661 0507 (dalej jako: Otwarty Mieszkaniowy Rachunek 

Powierniczy). 

6. Deweloper zastrzega sobie prawo ustanowienia hipoteki na Nieruchomości na rzecz podmiotu 

finansującego Przedsięwzięcie Deweloperskie oraz oświadcza, że w chwili zawarcia umowy 

przeniesienia prawa własności, Przedmiot Umowy określony w § 2 będzie wolny od obciążeń 

hipotecznych na rzecz osób trzecich, wskutek wykreślenia hipoteki lub dokonania bezobciążeniowego 

wyodrębnienia Przedmiotu Umowy pod warunkiem, że Nabywca dokona wpłaty całej Ceny Sprzedaży 

Przedmiotu Umowy. 

7. Nabywca oświadcza, że otrzymał Prospekt Informacyjny dotyczący Przedsięwzięcia Deweloperskiego 

wraz z załącznikami i zapoznał się z jego treścią przed zawarciem Umowy. 

8. Nabywca oświadcza, że Deweloper umożliwił mu zapoznanie się w Lokalu Przedsiębiorstwa z 

następującymi dokumentami:  

1) aktualnym stanem księgi wieczystej prowadzonej dla Nieruchomości,  

2) kopią aktualnego odpisu z Krajowego Rejestru Sądowego Dewelopera,  

3) kopią pozwolenia na budowę wraz z kopiami wszystkich decyzji zamiennych,  

4) sprawozdaniem finansowym Dewelopera za ostatnie dwa lata,  

5) projektem architektoniczno – budowlanym Zadania Inwestycyjnego. 

9. Nabywca oświadcza, że jest stanu wolnego./ Nabywca oświadcza, że nabycia dokona ze środków majątku 

osobistego, gdyż w jej/jego małżeństwie obowiązuje ustrój rozdzielności majątkowej/Nabywca 

oświadcza, że w jej/jego małżeństwie obowiązuje ustrój wspólności majątkowej, z tym że Nabywca 

dokona nabycia do majątku osobistego, ze środków pochodzących z majątku osobistego./ Nabywcy 

oświadczają, że nabycia dokonają do majątku wspólnego.  

 

§ 2. PRZEDMIOT UMOWY 
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1. Na podstawie niniejszej Umowy Strony oświadczają, że zobowiązują się do zawarcia umowy 

przeniesienia prawa własności (dalej jako: Umowa Przeniesienia Prawa Własności), przy czym 

Deweloper zobowiązuje się: 

1) wybudować w ramach realizacji Zadania Inwestycyjnego budynek mieszkalny o symbolu 

budowlanym „A”;  

2) ustanowić odrębną własność lokalu mieszkalnego oznaczonego nr      , położonego na  

      nadziemnej budynku o symbolu budowlanym „A”, o planowanej powierzchni użytkowej 

      m2 wraz z przynależną komórką, położoną na „-1” kondygnacji, oznaczoną numerem        

o planowanej powierzchni         m2, (dalej jako: „Lokal”), do którego przylegają dwa 

balkony/balkon/loggie 

3) przenieść na Nabywcę prawo własności Lokalu –wraz z udziałem w nieruchomości wspólnej 

w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 24.06.1994 r. o własności lokali - w stanie wolnym od 

wszelkich obciążeń, z możliwym wyjątkiem w postaci: 

a) ograniczonego prawa rzeczowego lub prawa obligacyjnego ustanowionego na 

nieruchomości wspólnej na rzecz Gminy Kraków oraz podmiotów zajmujących się 

gospodarką wodno-kanalizacyjną, cieplną, gazową, elektryczną, telekomunikacyjną, 

mających na celu realizację Inwestycji, 

b) prawa bezpłatnego (nie dotyczy to opłat związanych z utrzymaniem i administrowaniem) i 

wyłącznego korzystania z części nieruchomości wspólnej, ustanowionego na rzecz 

każdoczesnych właścicieli poszczególnych lokali zgodnie z zapisami § 10 ust. 1 poniżej, 

c) prawa nieodpłatnych służebności gruntowych, służebności przesyłu lub użytkowania 

ustanowionych w związku z kompleksową realizacją Inwestycji; 

4) ustanowić na rzecz Nabywcy prawo do wyłącznego korzystania z: 

a) miejsca postojowego przeznaczonego dla samochodu osobowego, oznaczonego numerem 

     , położonego w wielostanowiskowym garażu na „-1”, kondygnacji, w ramach udziału 

w nieruchomości wspólnej,  

b) boksu na jednoślady oznaczonego numerem      , położonego w wielostanowiskowym 

garażu na „-1”, kondygnacji, w ramach udziału w nieruchomości wspólnej, planowana 

powierzchnia użytkowa boksu wynosi       m2  

c) miejsca postojowego przeznaczonego dla jednośladów, oznaczonego numerem       , 

położonego w wielostanowiskowym garażu na kondygnacji „1” (parter), w ramach udziału w 

nieruchomości wspólnej, 

d) tarasu przylegającego do Lokalu, w ramach udziału w nieruchomości wspólnej; 

- całość dalej jako: Przedmiot Umowy 

a Nabywca      ,      ,      ,       oświadcza, że zobowiązuje się nabyć prawo własności 

Lokalu wraz z Komórką, wraz z udziałem w nieruchomości wspólnej oraz z prawem do 

wyłącznego korzystania z:  

a) miejsca postojowego przeznaczonego dla samochodu osobowego w garażu 

wielostanowiskowym na kondygnacji „-1”,  

b) miejsca postojowego przeznaczonego dla jednośladów, położonego w garażu 

wielostanowiskowym na „1” kondygnacji,  

c) boksu na jednoślady położonego w wielostanowiskowym garażu na „-1” kondygnacji, 

d) tarasu przylegającego do Lokalu,  

– w stanie wolnym od wszelkich obciążeń (za wyjątkiem wskazanych w pkt. 3 powyżej) - na 

warunkach określonych niniejszą Umową. 

2. Powierzchnia użytkowa Lokalu i/lub Komórki jest określona w oparciu o przepisy Rozporządzenia 

Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie 



Lokum Salsa Etap I bud. A  

wzór 05.08.2020 

 5 

szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego wraz z późniejszymi zmianami wg zasady, iż 

powierzchnia pomieszczeń lub ich części o wysokości w świetle równej lub większej od 2,20 m jest 

zaliczana do obliczeń w 100%, o wysokości równej lub większej od 1,40 m, lecz mniejszej od 2,20 m - 

w 50%, natomiast o wysokości mniejszej od 1,40 m jest pomijana całkowicie oraz na podstawie Polskiej 

Normy PN-ISO 9836:1997 z tą modyfikacją, że do powierzchni Lokalu nie są wliczane takie elementy 

nadające się do demontażu jak ścianki działowe. Ustęp niniejszy stosuje się z zastrzeżeniem postanowień 

§4 ust. 6. 

3. Prospekt Informacyjny stanowi Załącznik nr 1 do Umowy. 

4. Warunkowa zgoda banku finansującego Zadanie Inwestycyjne stanowi Załącznik nr 2 do Umowy. 

 

§ 3. ZAWARCIE UMOWY PRZENIESIENIA PRAWA WŁASNOŚCI 

 

1. Strony zgodnie oświadczają, że Umowa Przeniesienia Prawa Własności, zostanie zawarta w terminie 

pisemnie wyznaczonym przez Dewelopera, nie później niż do dnia 31.12.2022 roku z zastrzeżeniem 

postanowień zawartych w § 10 Umowy.  

2. Deweloper zobowiązuje się powiadomić Nabywcę w formie elektronicznej (e-mail) lub telefonicznie 

w terminie 10 dni naprzód, o planowanym terminie zawarcia Umowy Przeniesienia Prawa Własności. 

Powiadomienie o planowanym terminie zawarcia Umowy Przeniesienia Prawa Własności uznaje się za 

doręczone w momencie potwierdzenia otrzymania zawiadomienia przez Nabywcę. W przypadku, gdy 

Nabywca nie potwierdzi otrzymania powiadomienia w sposób opisany powyżej w terminie 3 dni od jego 

wysłania lub też Nabywca nie dysponuje w/w środkami porozumiewania się na odległość, Deweloper 

powiadomienie wyśle do Nabywcy listem poleconym za potwierdzeniem jego odbioru co najmniej na 14 

dni przed planowanym terminem zawarcia Umowy Przeniesienia Prawa Własności. 

3. Nabywca przyjmuje do wiadomości, że zawarcie Umowy Przeniesienia Prawa Własności będzie możliwe 

po wydaniu przez właściwy organ zaświadczenia o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego w 

prawo własności, zgodnie z art. 4 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. o przekształceniu prawa użytkowania 

wieczystego gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe w prawo własności tych gruntów (Dz.U.2019 

poz. 916). 

§ 4. CENA SPRZEDAŻY  

 

1. Strony ustalają, że przewidywana całkowita cena sprzedaży Przedmiotu Umowy z zastrzeżeniem ust. 5 

poniżej stanowi kwotę       zł brutto (słownie:      ) i zawiera kwotę podatku VAT w wysokości 

określonej przepisami obowiązującymi począwszy od 01.01.2011 r., tj. wg stawki 8% (dalej jako: Cena 

Sprzedaży). 

2. Cenę Sprzedaży, określoną w § 4 ust. 1 Umowy, Nabywca zobowiązuje się zapłacić Deweloperowi w 

następujących ratach i terminach: 

1) pierwszą ratę w kwocie       zł (słownie:      ) w terminie do dnia      r., 

2) drugą ratę w kwocie       zł (słownie:       ) w terminie do dnia      r., 

3) trzecią ratę w kwocie       zł (słownie:       ) w terminie do dnia      r., 

4) czwartą rata w kwocie       zł brutto (słownie:      ) w terminie do dnia      r., 

5) piątą rata w kwocie       zł brutto (słownie:      ) w terminie do dnia      r., 

6) szóstą rata w kwocie       zł brutto (słownie:      ) w terminie do dnia      r., 

3. Wpłaty dokonywane będą przez Nabywcę na jego indywidualny rachunek o numerze       będący 

subkontem Otwartego Mieszkaniowego Rachunku Powierniczego. W przypadku zwłoki Nabywcy w 

płatności którejkolwiek z rat Deweloper ma prawo naliczyć odsetki za opóźnienie w wysokości 

ustawowej.  



Lokum Salsa Etap I bud. A  

wzór 05.08.2020 

 6 

4. Deweloper oświadcza, że Nabywca dokonał wpłaty kwoty …  (słownie: …. tysięcy złotych … 00/100) 

na poczet rezerwacji Lokalu. Wskazana kwota zostanie przeksięgowana na indywidualny rachunek 

Nabywcy wskazany w § 4 ust. 3 Umowy, tytułem częściowej spłaty pierwszej raty wskazanej w § 4 ust. 

2 lit. a) Umowy, w terminie 14 dni roboczych od podpisania Umowy. 

5. Na ostateczną Cenę Sprzedaży Przedmiotu Umowy określonego w § 2 Umowy będą miały wpływ 

wyłącznie następujące czynniki: 

a) różnice pomiarowe pomiędzy powierzchnią Lokalu i/lub Komórki określoną w Umowie, a 

powierzchnią określoną na podstawie obmiaru powykonawczego, w ten sposób, że: 

i.i jeżeli powierzchnia Lokalu i/lub Komórki określona na podstawie obmiaru 

powykonawczego będzie mniejsza w stosunku do powierzchni wynikającej z Umowy, 

Deweloper zawiadomi Nabywcę o powyższym niezwłocznie po powzięciu przez niego 

informacji o tym fakcie, a Cena Sprzedaży zostanie proporcjonalnie zmniejszona w oparciu 

o cenę jednostkową 1 m2 odpowiednio Lokalu i/lub Komórki wynikającą z różnicy pomiędzy 

powierzchnią określoną w Umowie, a rzeczywistą powierzchnią określoną na podstawie 

obmiaru powykonawczego. Obliczona w ten sposób różnica Ceny Sprzedaży zostanie 

zwrócona Nabywcy niezwłocznie po złożeniu przez niego oświadczenia o wskazaniu 

numeru rachunku bankowego bądź oświadczenia osoby trzeciej (np. banku), na rzecz której 

Nabywca przelał wierzytelność o zwrot tej kwoty; 

i.ii jeżeli powierzchnia Lokalu i/lub Komórki określona na podstawie obmiaru 

powykonawczego będzie większa w stosunku do powierzchni wynikającej z Umowy, 

Deweloper zawiadomi Nabywcę o powyższym niezwłocznie po powzięciu przez niego 

informacji o tym fakcie. W takim przypadku Cena Sprzedaży zostanie proporcjonalnie 

zwiększona w oparciu o cenę jednostkową 1 m2 odpowiednio Lokalu i/lub Komórki 

wynikającą z różnicy pomiędzy powierzchnią określoną w Umowie, a rzeczywistą 

powierzchnią określoną na podstawie obmiaru powykonawczego. Obliczona w ten sposób 

różnica Ceny Sprzedaży zostanie dopłacona przez Nabywcę w terminie 21 dni od dnia 

otrzymania zawiadomienia od Dewelopera. 

b) W przypadku zmiany stawek podatku VAT, w stosunku do obowiązujących w chwili zawarcia 

niniejszej Umowy, Cena Sprzedaży ulegnie stosownej zmianie tj. obniżeniu lub podwyższeniu 

o kwotę równą obniżeniu lub podwyższeniu podatku VAT, o czym Deweloper poinformuje 

pisemnie Nabywcę. Jeżeli w terminie 14 dni od otrzymania zawiadomienia od Dewelopera 

Nabywca nie złoży stosownego oświadczenia o odstąpieniu od Umowy, to wówczas będzie 

zobowiązany do uregulowania różnicy w Cenie Sprzedaży wynikającej ze zmiany stawki 

podatku VAT, w terminie 21 dni od otrzymania zawiadomienia od Dewelopera.  

6. Strony ustalają, że co do zasady Cena Sprzedaży nie ulegnie zmianie jeżeli Nabywca - na podstawie 

odrębnego porozumienia lub umowy - dokona „zmian lokatorskich”, pod pojęciem których należy 

rozumieć zmiany architektoniczno-budowlane (w szczególności przebudowa ścian lub ich części, 

przesunięcie ścian lub ich części, usunięcie ścian lub ich części, dobudowanie ścian lub ich części, 

rozbudowanie ścian, obniżenie sufitów w całości lub w części) w Lokalu i/lub Komórce zaproponowane 

przez Nabywcę, chyba że Nabywca zażąda dokładnego rozliczenia powierzchni powykonawczej Lokalu. 

Wówczas jednak powierzchnia użytkowa Lokalu i/lub Komórki będzie określona na podstawie Polskiej 

Normy PN-ISO 9836:1997 bez modyfikacji, o których mowa w § 2 ust. 2 powyżej (do powierzchni 

Lokalu i/lub Komórki będą wliczane przestrzenie pod elementami demontowanymi oraz pod sufitami, 

które zostały obniżone do poziomu poniżej wartości granicznych). Jeżeli jednak zmiany lokatorskie 

spowodują powiększenie Lokalu i/lub Komórki kosztem części wspólnych będzie to oznaczać 

proporcjonalny wzrost Ceny Sprzedaży obliczony w oparciu o cenę jednostkową 1 m2 odpowiednio 

Lokalu i/lub Komórki. 
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7. Dla celów ustalenia Ceny Sprzedaży i rozliczeń różnic w powierzchni Przedmiotu Umowy, Strony 

ustalają następujące ceny jednostkowe brutto:  

a) cenę sprzedaży 1 m2 powierzchni użytkowej Lokalu, na kwotę       zł (słownie:      ), 

b) cenę sprzedaży 1 m2 powierzchni komórki, na kwotę       zł (słownie:      ), 

c) cenę sprzedaży prawa do wyłącznego korzystania z boksu na jednoślady,      na kwotę zł 

(słownie:      ), 

d) cenę sprzedaży prawa do wyłącznego korzystania z miejsca postojowego przeznaczonego dla 

samochodu osobowego, na kwotę       zł (słownie:      ),  

e) cenę sprzedaży prawa do wyłącznego korzystania z miejsca postojowego przeznaczonego dla 

jednośladów, na kwotę       zł (słownie:      ). 

 

§ 5. ZASADY KORZYSTANIA Z OTWARTEGO MIESZKANIOWEGO RACHUNKU POWIERNICZEGO 

 

1. Na żądanie Nabywcy Deweloper doręczy Nabywcy treść umowy Otwartego Mieszkaniowego Rachunku 

Powierniczego. 

2. Deweloper oświadcza, iż ma prawo dysponować środkami wypłacanymi z Otwartego Mieszkaniowego 

Rachunku Powierniczego, wyłącznie w celu realizacji Zadania Inwestycyjnego, dla którego prowadzony 

jest ten rachunek. 

3. Bank wypłaca Deweloperowi środki zgromadzone na Otwartym Mieszkaniowym Rachunku 

Powierniczym po stwierdzeniu zakończenia danego etapu realizacji Zadania Inwestycyjnego. 

4. Bank dokonuje kontroli zakończenia każdego z etapów Zadania Inwestycyjnego realizowanego w 

ramach Przedsięwzięcia Deweloperskiego, określonego w harmonogramie Zadania Inwestycyjnego, 

przed dokonaniem wypłaty z Otwartego Mieszkaniowego Rachunku Powierniczego na rzecz 

Dewelopera, na podstawie wpisu kierownika budowy w dzienniku budowy, potwierdzonego przez 

wyznaczoną przez Bank osobę posiadającą odpowiednie uprawnienia budowlane. W zakresie kontroli, 

o której mowa w zdaniu pierwszym, Bank uzyskuje prawo wglądu do rachunków bankowych 

Dewelopera oraz kontroli dokumentacji. Koszty kontroli, o której mowa w zdaniu pierwszym, ponosi 

Deweloper. 

5. W przypadku odstąpienia od niniejszej Umowy zgodnie z art. 29 Ustawy deweloperskiej przez jedną ze 

stron, Bank wypłaca Nabywcy przypadające mu środki pozostałe na Otwartym Mieszkaniowym 

Rachunku Powierniczym niezwłocznie po otrzymaniu oświadczenia o odstąpieniu od Umowy. 

6. W przypadku rozwiązania niniejszej Umowy, innego niż na podstawie art. 29 Ustawy deweloperskiej, 

Strony przedstawią zgodne oświadczenia woli o sposobie podziału środków pieniężnych zgromadzonych 

przez Nabywcę na Otwartym Mieszkaniowym Rachunku Powierniczym. Bank wypłaca środki 

zgromadzone na Otwartym Mieszkaniowym Rachunku Powierniczym w nominalnej wysokości 

niezwłocznie po otrzymaniu oświadczeń, o których mowa w zdaniu pierwszym. 

7. Koszty, opłaty i prowizje za prowadzenie Otwartego Mieszkaniowego Rachunku Powierniczego 

reguluje umowa zawarta pomiędzy Bankiem, a Deweloperem. Nabywca nie ponosi kosztów 

funkcjonowania Otwartego Mieszkaniowego Rachunku Powierniczego. 

8. Nabywca oświadcza, że zapoznał się z informacjami dotyczącymi Otwartego Mieszkaniowego 

Rachunku Powierniczego tj. poznał numer rachunku oraz zasady dysponowania środkami pieniężnymi 

na nim zgromadzonymi. 

9. Nabywca przyjmuje do wiadomości i wyraża zgodę, aby bank PKO BP SA z siedzibą w Warszawie 

przetwarzał i przechowywał dane osobowe Nabywcy niezbędne celem wykonania umowy o 

prowadzenie otwartego mieszkaniowego rachunku powierniczego, w tym prowadzenia indywidualnego 

rachunku Nabywcy w ramach Otwartego Mieszkaniowego Rachunku Powierniczego.  
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§ 6. TERMINY I PROCEDURA ODBIORU ORAZ RĘKOJMIA 

 

1. Deweloper oświadcza, że rozpoczęcie prac budowlanych Zadania Inwestycyjnego nastąpiło w dniu 

05.08.2019 roku. Zakończenie prac budowlanych zostało zaplanowane na dzień 30.09.2021 roku. 

Przedmiot Umowy będzie gotowy do odbioru, zgodnie ze standardem wykończenia określonym w 

Załączniku nr 1 nie później niż do dnia 30.11.2021 roku, przy czym budynek, w którym znajduje się 

Lokal będzie posiadał decyzję udzielającą pozwolenia na użytkowanie, a Lokal będzie gotowy do 

wykonania prac wykończeniowych.  
07.07.2020 Zapisy niniejszego ustępu zostały zmienione w stosunku do treści wzorca umowy przekazanego Nabywcy wraz z prospektem 

informacyjnym. Nabywca oświadcza, iż wyraził zgodę na zmianę treści niniejszego ustępu 

2. Deweloper zobowiązuje się wydać Nabywcy Przedmiot Umowy, a Nabywca zobowiązuje się go odebrać, 

nie później niż w terminie 30 dni roboczych (z wyłączeniem sobót) od daty gotowości Przedmiotu 

Umowy do odbioru, wskazanej w ust. 1. Dla uniknięcia wątpliwości Deweloper będzie w zwłoce w 

wydaniu Przedmiotu Umowy z chwilą upływu wskazanych powyżej 30 dni roboczych (z wyłączeniem 

sobót) i braku przekazania Przedmiotu Umowy Nabywcy do odbioru.  

3. Jeśli Nabywca zleci Deweloperowi zrealizowanie prac wykończeniowych zgodnie z ustalonym 

standardem na podstawie odrębnej umowy; wówczas termin odbioru może ulec odpowiedniemu 

przesunięciu o czas potrzebny na realizację prac wykończeniowych opisanych odrębną umową.  

4. Deweloper zobowiązuje się powiadomić Nabywcę w formie elektronicznej (e-mail) lub telefonicznie 

w terminie 7 dni naprzód o planowanym terminie odbioru Przedmiotu Umowy. Powiadomienie 

o planowanym terminie odbioru Przedmiotu Umowy uznaje się za doręczone w momencie potwierdzenia 

otrzymania zawiadomienia przez Nabywcę. W przypadku, gdy Nabywca nie potwierdzi otrzymania 

powiadomienia w sposób opisany powyżej w terminie 2 dni od jego wysłania lub też Nabywca nie 

dysponuje w/w środkami porozumiewania się na odległość, Deweloper kolejne powiadomienie wyśle do 

Nabywcy listem poleconym za potwierdzeniem jego odbioru co najmniej na 14 dni przed planowanym 

odbiorem.  

5. W przypadku zalegania przez Nabywcę w wyznaczonym przez Dewelopera dniu odbioru Przedmiotu 

Umowy z zapłatą Ceny Sprzedaży określonej w Umowie, Deweloper nie ma obowiązku wydania 

Przedmiotu Umowy. Przedmiot Umowy zostanie wydany Nabywcy w terminie wyznaczonym przez 

Dewelopera przypadającym do 10 dni roboczych (z wyłączeniem sobót) po zapłacie pełnej Ceny 

Sprzedaży określonej w Umowie. 

6. Nabywcy przysługują wobec Dewelopera uprawnienia z tytułu rękojmi za wady Przedmiotu Umowy 

wskazanego w § 2 Umowy, w szczególności Lokalu.  

7. Deweloper, w terminie 14 dni od dnia podpisania przez Strony protokołu odbioru, doręczy Nabywcy 

oświadczenie o uznaniu wad lub oświadczenie o odmowie uznania wad i jej przyczynach. Deweloper jest 

zobowiązany, w terminie 30 dni od dnia podpisania protokołu, usunąć uznane wady. Jeżeli pomimo 

dochowania należytej staranności Deweloper nie usunie wady w tym terminie, może wskazać 

odpowiedni, inny termin usunięcia wad wraz z uzasadnieniem opóźnienia. 

8. Uprawnienia Nabywcy z tytułu rękojmi za wady fizyczne Przedmiotu Umowy wygasają po upływie 

terminów wskazanych w Kodeksie Cywilnym licząc od dnia protokolarnego przekazania Nabywcy 

Przedmiotu Umowy. 

9. Deweloper nie będzie odpowiedzialny z tytułu rękojmi, jeżeli przyczyną zgłoszonych wad lub usterek 

będzie między innymi naturalne zużycie oraz nieprawidłowa eksploatacja Przedmiotu Umowy lub części 

wspólnych polegająca w szczególności na zniszczeniu lub uszkodzeniu elementów Lokalu lub 

nieruchomości wspólnej lub dopuszczeniu przez Nabywcę do spadku temperatury w Lokalu poniżej 16 
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°C. Szczegółowe zasady użytkowania Lokalu oraz części wspólnych będzie zawierała instrukcja, która 

zostanie przekazana Nabywcy w dniu odbioru Przedmiotu Umowy. 

10. W ramach roszczeń z tytułu rękojmi Nabywcy przysługuje w szczególności prawo żądania usunięcia 

wad. Wady będą usuwane przez Dewelopera niezwłocznie z uwzględnieniem stopnia komplikacji 

naprawy, konieczności użycia właściwej technologii oraz panujących warunków atmosferycznych.  

11. Strony zgodnie postanawiają, że dokonując odbioru Nabywca jest zobowiązany do zbadania stanu 

technicznego Lokalu oraz jakości wykonanych prac z należytą starannością. 

 

§ 7.  ODSTĄPIENIE OD UMOWY I KARY UMOWNE 

 

1. Nabywca jest uprawniony do odstąpienia od Umowy w terminie 30 dni od dnia jej zawarcia, jeżeli: 

a) Umowa nie zawiera elementów, o których mowa w art. 22 Ustawy deweloperskiej, 

b) informacje zawarte w Umowie nie są zgodne z informacjami zawartymi w Prospekcie 

Informacyjnym stanowiącym Załącznik nr 1 do Umowy lub z informacjami zawartymi 

w załącznikach do Prospektu Informacyjnego, za wyjątkiem zmian, które nastąpiły w treści 

Prospektu Informacyjnego lub załączniku w czasie pomiędzy doręczeniem Prospektu 

Informacyjnego a podpisaniem Umowy, a w treści Umowy zmiany te zostały podkreślone w sposób 

jednoznaczny i widoczny, 

c) Deweloper nie doręczył Nabywcy Prospektu Informacyjnego wraz z załącznikami zgodnie z art. 18 

i 19 Ustawy deweloperskiej,  

d) informacje zawarte w Prospekcie Informacyjnym lub w załącznikach, na podstawie których zawarto 

Umowę, są niezgodne ze stanem faktycznym i prawnym w dniu podpisania Umowy, 

e) Prospekt Informacyjny, na podstawie którego zawarto Umowę, nie zawiera informacji określonych 

we wzorze prospektu informacyjnego stanowiącego załącznik do Ustawy deweloperskiej.  

2. Nabywca ma ponadto prawo do odstąpienia od Umowy w terminie do dnia zawarcia Umowy 

Przeniesienia Prawa Własności, z zachowaniem prawa do kary umownej określonej w § 8 ust. 1 Umowy 

w przypadku zwłoki w przekazaniu Przedmiotu Umowy trwającej powyżej 45 dni, jednak po uprzednim 

pisemnym wyznaczeniu Deweloperowi dodatkowego terminu 30 dni. W przypadku odstąpienia od 

Umowy wskutek okoliczności określonych w niniejszym ust. 2, zwrot środków pieniężnych wraz z karą 

umowną, nastąpi w terminie 14 dni od dnia przekazania przez Nabywcę właściwego numeru rachunku 

bankowego do zwrotu.  

3. Nabywca będzie uprawniony do odstąpienia od Umowy w przypadku opóźnienia Dewelopera w 

zawarciu Umowy Przeniesienia Prawa Własności, po bezskutecznym upływie wyznaczonego 

dodatkowo Deweloperowi, 120 – dniowego terminu na zawarcie Umowy Przeniesienia Prawa 

Własności.  

4. W przypadku, gdy zmiana stawek podatku VAT spowoduje zwiększenie Ceny Sprzedaży Przedmiotu 

Umowy, Nabywcy będzie przysługiwało prawo do odstąpienia od Umowy w terminie 14 dni od 

otrzymania zawiadomienia od Dewelopera, z prawem do zwrotu dokonanych wpłat w nominalnej 

wysokości. Zwrot dokonanych wpłat Nabywcy odstępującemu od Umowy nastąpi niezwłocznie po 

złożeniu przez niego oświadczenia o wskazaniu numeru rachunku bankowego bądź oświadczenia osoby 

trzeciej (np. banku), na rzecz której Nabywca przelał wierzytelność o zwrot tej kwoty.  

5. Jeżeli powierzchnia Lokalu określona na podstawie obmiaru powykonawczego przekroczy +2% /-2% 

w stosunku do powierzchni wynikającej z Umowy, Nabywcy przysługiwać będzie uprawnienie do 

odstąpienia od Umowy w terminie 14 dni od dnia otrzymania zawiadomienia od Dewelopera. Zwrot 

dokonanych wpłat Nabywcy odstępującemu od Umowy nastąpi niezwłocznie po złożeniu przez niego 

oświadczenia o odstąpieniu od Umowy oraz wskazaniu numeru rachunku bankowego bądź 



Lokum Salsa Etap I bud. A  

wzór 05.08.2020 

 10 

oświadczenia osoby trzeciej (np. banku) na rzecz której Nabywca przelał wierzytelność o zwrot tej 

kwoty. 

6. Deweloper może odstąpić od Umowy, w terminie do dnia zawarcia Umowy Przeniesienia Prawa 

Własności, gdy: 

a) Nabywca pozostaje w zwłoce w zapłacie którejkolwiek z rat Ceny Sprzedaży, o których mowa w 

§ 4, i nie zapłaci zaległych kwot, pomimo pisemnego wezwania go przez Dewelopera do zapłaty 

w terminie 30 dni od otrzymania wezwania, chyba że niespełnienie przez Nabywcę obowiązku 

zapłaty jest spowodowane działaniem siły wyższej, 

b) Nabywca dwukrotnie nie stawi się na wyznaczony termin odbioru Przedmiotu Umowy lub 

dwukrotnie bezzasadnie odmówi odbioru, chyba że niestawiennictwo Nabywcy jest spowodowane 

działaniem siły wyższej. Wezwania do stawiennictwa na odbiór Przedmiotu Umowy powinny być 

wysłane Nabywcy w odstępie minimum 60 dni. W sytuacji odstąpienia od Umowy przez 

Dewelopera z tej przyczyny, Nabywca będzie zobowiązany do zapłaty Deweloperowi kary 

umownej w wysokości określonej w § 8 ust. 3 Umowy. 

7. Deweloper będzie uprawniony do odstąpienia od Umowy w przypadku niestawienia się przez Nabywcę 

w terminie podpisania Umowy Przeniesienia Prawa Własności, pomimo dwukrotnego doręczenia 

wezwania w formie pisemnej w odstępie co najmniej 60 dni, chyba że niestawienie się Nabywcy jest 

spowodowane działaniem siły wyższej. Prawo odstąpienia może być wykonane w terminie 6 miesięcy 

licząc od dnia, w którym powinna zostać zawarta Umowa Przeniesienia Prawa Własności. 

8. W przypadku odstąpienia od Umowy przez jedną ze Stron, Deweloper dokona zwrotu wpłat 

dokonanych przez Nabywcę na rachunek bankowy Nabywcy, w terminie 14 dni od dnia przekazania 

Deweloperowi właściwego numeru rachunku do zwrotu oraz spełnieniu innych ewentualnych 

obowiązków przewidzianych w umowie Otwartego Mieszkaniowego Rachunku Powierniczego, chyba 

że uprzednio wierzytelność Nabywcy zostanie przez niego przelana na rzecz banku finansującego zakup 

Przedmiotu Umowy lub na rzecz innej osoby trzeciej. 

9. W przypadku, gdy został złożony wniosek o wpis roszczenia na rzecz Nabywcy, o przeniesienie prawa 

odrębnej własności Lokalu do księgi wieczystej prowadzonej dla Nieruchomości, oświadczenie woli 

Nabywcy o odstąpieniu od Umowy będzie skuteczne, jeżeli zawiera kompletną zgodę na wykreślenie 

roszczenia wpisanego na rzecz Nabywcy, o przeniesienie prawa odrębnej własności Lokalu, złożone w 

formie pisemnej z podpisem notarialnie poświadczonym. 

10. W przypadku odstąpienia od Umowy przez Dewelopera, Nabywca zobowiązany jest wyrazić – w 

formie pisemnej z podpisem notarialnie poświadczonym - zgodę na wykreślenie roszczenia wpisanego 

na jego rzecz, o przeniesienie prawa odrębnej własności Lokalu, z księgi wieczystej prowadzonej dla 

Nieruchomości, w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia Dewelopera o odstąpieniu od 

Umowy, pod rygorem zapłaty kary umownej w wysokości 150,00 zł za każdy dzień zwłoki. 

11. Oświadczenie o odstąpieniu od Umowy wymaga formy pisemnej pod rygorem nieważności.  

 

§ 8. ODPOWIEDZIALNOŚĆ STRON 

 

1. W przypadku zwłoki Dewelopera w wydaniu Przedmiotu Umowy lub w zawarciu Umowy 

Przeniesienia Prawa Własności, Deweloper zapłaci Nabywcy karę umowną stanowiącą równowartość 

odsetek ustawowych za opóźnienie za każdy dzień zwłoki od pierwotnego terminu danej czynności, 

liczonych od Ceny Sprzedaży określonej w § 4 ust. 1 Umowy.  

2. W przypadku zwłoki Nabywcy z zapłatą Ceny Sprzedaży, Deweloper naliczy odsetki w wysokości 

odsetek ustawowych za opóźnienie liczonych od upływu terminów płatności określonych w § 4 ust. 2 

do dnia zapłaty. 
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3. W przypadku zwłoki Nabywcy w odbiorze Przedmiotu Umowy lub w zawarciu Umowy Przeniesienia 

Prawa Własności, Nabywca zapłaci Deweloperowi karę umowną stanowiącą równowartość odsetek 

ustawowych za opóźnienie za każdy dzień zwłoki od pierwotnego terminu danej czynności liczonych 

od Ceny Sprzedaży określonej w § 4 ust. 1 Umowy. 

4. Strony, na zasadach ogólnych przewidzianych przez przepisy Kodeksu Cywilnego, mogą dokonywać 

potrąceń wzajemnych wierzytelności. 

5. Strony zgodnie postanawiają, że jeżeli kwota szkody przewyższy wysokość kar umownych 

zastrzeżonych w niniejszej Umowie, Strony mają prawo dochodzenia odszkodowania 

przewyższającego wysokość zastrzeżonych kar umownych. 

 

§ 9. ADMINISTROWANIE I ZARZĄD CZĘŚCIAMI WSPÓLNYMI NIERUCHOMOŚCI 

 

1. Deweloper zapewni administrowanie lokalami oraz częściami wspólnymi Nieruchomości, o której 

mowa w § 1 ust. 1 Umowy, do czasu powstania wspólnoty mieszkaniowej. Po powstaniu wspólnoty 

mieszkaniowej, zarząd nieruchomością wspólną odbywać się będzie na warunkach i zasadach 

wskazanych w art. 18 ust. 1 ustawy z dnia 24 czerwca 1994 r., o własności lokali.  

2. Nabywca będzie zobowiązany do ponoszenia comiesięcznych zaliczek na koszty związane z 

utrzymaniem jego Lokalu i części wspólnych nieruchomości począwszy od dnia, w którym odebrał 

Przedmiot Umowy, na podstawie protokołu przekazania podpisanego Strony.  

3. Obciążenie Nabywcy zaliczkami na koszty, opisanymi w ust. 2 powyżej odbywać się będzie 

w oparciu o fakturę kosztów powiększoną o podatek od towarów i usług VAT, obowiązujący na 

dzień wystawienia faktury, którymi zarządca/administrator obciążył/obciąża Dewelopera lub 

bezpośrednio przez zarządcę/administratora lub dostawcę mediów w oparciu o stosowny dokument 

księgowy.  

4. Nabywca będzie zobowiązany do wnoszenia zaliczek z góry do dnia 10 każdego miesiąca. 

5. Nabywca nie ponosi opłat, które obciążają Dewelopera zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa 

do momentu przeniesienia prawa własności Lokalu na Nabywcę. 

 

§ 10. USTALENIA DODATKOWE 

 

1. Nabywca wyraża zgodę na dokonanie przez Dewelopera podziału do korzystania z nieruchomości 

wspólnej, polegającego w szczególności na fizycznym wydzieleniu z tej nieruchomości:  

a. części powierzchni elewacji budynków przeznaczonych na posadowienie urządzeń 

(wentylacyjnych, klimatyzacyjnych i podobnych) niezbędnych bądź pomocnych do 

prawidłowego funkcjonowania lokali, z której to powierzchni wskazani właściciele lokali 

będą mieli wyłączne, bezterminowe i nieodpłatne prawo korzystania, przy czym powyższe 

przeznaczenie części powierzchni elewacji budynku nie będzie zakłócać korzystania przez 

innych właścicieli lokali; koszty utrzymywania takich urządzeń będzie ponosił właściciel 

wskazanego lokalu; 

b. części powierzchni naziemnej nieruchomości wspólnej przeznaczonej na posadowienie 

reklamy prowadzonej działalności gospodarczej, logotypu lub szyldu o charakterze 

informacyjnym, w miejscach wyznaczonych przez projektanta budynków, z których to 

powierzchni właściciele lokali będą mieli wyłączne, bezterminowe i nieodpłatne prawo 

korzystania, przy czym powyższe przeznaczenie części powierzchni naziemnej nie będzie 

zakłócać korzystania przez innych właścicieli lokali z ich lokali; koszty utrzymywania takiej 

reklamy będzie ponosił właściciel wskazanego lokalu; 
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c. części powierzchni elewacji budynków przeznaczonych na posadowienie reklamy 

prowadzonej działalności gospodarczej, logotypu lub szyldu o charakterze informacyjnym, 

w miejscach wyznaczonych przez projektanta budynków, z których to powierzchni 

właściciele lokali będą mieli wyłączne, bezterminowe i nieodpłatne prawo korzystania, przy 

czym powyższe przeznaczenie części powierzchni elewacji budynku nie będzie zakłócać 

korzystania przez innych właścicieli lokali z ich lokali; koszty utrzymywania takiej reklamy 

będzie ponosił właściciel wskazanego lokalu;  

d. części powierzchni dachów oraz ciągów/pionów (szachtów) na posadowienie urządzeń 

(wentylacyjnych, klimatyzacyjnych i podobnych) niezbędnych bądź pomocnych do 

prawidłowego funkcjonowania lokali zlokalizowanych w tych budynkach, z których to 

powierzchni właściciele wskazanych lokali będą mieli wyłączne, bezterminowe i 

nieodpłatne prawo korzystania, przy czym powyższe przeznaczenie części powierzchni 

dachu oraz ciągów/pionów (szachtów) nie będzie zakłócać korzystania przez innych 

właścicieli lokali z Nieruchomości,  

e. ogródków położonych na pierwszej i drugiej kondygnacji przy czym wyłączne prawo 

korzystania z tych ogródków przysługiwać będzie właścicielom tych lokali do których 

przylegają ogródki; 

f. tarasów położonych na dachu budynków przy czym wyłączne prawo korzystania z tych 

tarasów przysługiwać będzie właścicielom tych lokali do których przylegają tarasy, 

g. boksów na jednoślady w wielostanowiskowych garażach podziemnych (kondygnacja „-1”), 

przy czym wyłączne prawo do korzystania z tych boksów przysługiwać będzie wskazanym 

właścicielom lokali; 

h. boksów na jednoślady w wielostanowiskowych garażach naziemnych (zamkniętych, 

położonych na pierwszej kondygnacji) przy czym wyłączne prawo do korzystania z tych 

boksów przysługiwać będzie wskazanym właścicielom lokali; 

i. miejsc postojowych w wielostanowiskowych garażach podziemnych (kondygnacja „-1”), 

przy czym wyłączne prawo do korzystania z tych miejsc postojowych przysługiwać będzie 

wskazanym właścicielom lokali; 

j. miejsc postojowych w wielostanowiskowych garażach naziemnych (zamkniętych, 

położonych na pierwszej kondygnacji) przy czym wyłączne prawo do korzystania z tych 

miejsc postojowych przysługiwać będzie wskazanym właścicielom lokali. 

2. Ponadto Strony postanawiają, że z części wspólnych opisanych w ust. 1 powyżej korzystał będzie 

Deweloper w zakresie, w jakim części te nie zostaną objęte umowami o podział do korzystania i w 

zakresie w jakim nie będzie to uchybiać korzystaniu z takich części wspólnych przez pozostałych 

uprawnionych. 

3. Deweloper oświadcza, że zastrzega sobie prawo obciążenia Nieruchomości ograniczonymi prawami 

rzeczowymi lub prawami obligacyjnymi ustanowionymi na rzecz Gminy Kraków, podmiotów 

zajmujących się gospodarką wodno-kanalizacyjną, cieplną, gazową, elektryczną, telekomunikacyjną 

oraz innych podmiotów w celu prawidłowej realizacji Inwestycji.  

4. Nabywca oświadcza, iż znana mu jest okoliczność, że stosownie do treści art. 49 k.c. urządzenia 

służące do doprowadzania lub odprowadzania płynów, pary, gazu, energii elektrycznej oraz inne 

urządzenia podobne mogą nie należeć do części składowych nieruchomości wspólnej. Nabywca 

wyraża zgodę na zbycie przez Dewelopera i na jego rachunek jako podmiotowi, który poniósł 

nakłady na realizację sieci lub przyłączy służących do dostawy mediów, w szczególności sieci lub 

przyłączy kanalizacyjnych, gazowych, wodociągowych, energetycznych, telefonicznych, 

informatycznych przedsiębiorstwom dostarczającym media. Sieci i przyłącza znajdujące się na 

terenie Nieruchomości (m.in. te, których prawa własności nie nabyli albo nie nabędą dostawcy 
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mediów, w toku realizacji inwestycji pn.: „Lokum Salsa”), stanowią urządzenia budowlane w 

rozumieniu prawa budowlanego zapewniające możliwość użytkowania obiektu zgodnie z jego 

przeznaczeniem i jako takie stanowią własność właścicieli lokali w udziale odpowiadającym ich 

udziałowi w nieruchomości wspólnej. 

5. Przy zawarciu Umowy Przeniesienia Prawa Własności Nabywca udzieli Deweloperowi i wskazanym 

przez niego osobom i podmiotom nieodwołalnej zgody i pełnomocnictwa do dalszego prowadzenia 

Inwestycji p.n.: „Lokum Salsa” na Nieruchomości i wyrazi nieodpłatną zgodę na korzystanie przez 

Dewelopera lub inne podmioty z grupy kapitałowej Lokum Deweloper oraz przez wskazanych przez 

Dewelopera dostawców mediów z nieruchomości wspólnej na cele budowlane, w szczególności w 

zakresie: prowadzenia prac budowlanych w zrealizowanych budynkach, budowy kolejnych 

budynków wraz z zagospodarowaniem terenu i infrastrukturą wchodzących w skład budowanego 

kompleksu mieszkalno-usługowego pn: „Lokum Salsa”, zmiany sposobu użytkowania lokali 

należących do Dewelopera, zagospodarowania terenu nieruchomości wspólnej, rozbudowy, 

przebudowy, zajęcia nieruchomości wspólnej, ogrodzenia budowy, naprawy i konserwacji 

infrastruktury technicznej, a także na wprowadzanie zmian w zakresie wybudowanych lokali w tym 

zmian/przebudowy/połączenia lokali należących do Dewelopera lub spółek z nim powiązanych, 

zgodnie z wydanymi przez właściwe władze decyzjami lub zgłoszeniami. Niniejsza zgoda stanowić 

będzie tytuł prawny dla opisanych tu podmiotów do dysponowania nieruchomością wspólną dla 

celów budowlanych zgodnie z przepisami prawa budowlanego. Na mocy tego pełnomocnictwa, po 

zakończeniu budowy Przedsięwzięcia Deweloperskiego, w miarę potrzeby, Deweloper dokona 

zmian udziału Nabywcy w nieruchomości wspólnej, dostosowując go do udziału jaki wynika z 

obmiaru powykonawczego kolejnych wybudowanych budynków.  Deweloper poniesie koszty tego 

pełnomocnictwa i opłaty sądowej od wpisu zmiany udziałów do księgi wieczystej. 

6. Opisana w ust. 5 zgoda i pełnomocnictwo, umożliwi dokończenie inwestycji deweloperskiej pod 

nazwą „Lokum Salsa” – budowę kolejnych budynków, urządzenie części wspólnych oraz połączenie 

etapów inwestycyjnych w funkcjonalną całość. Powstające osiedle „Lokum Salsa” wraz ze swoją 

infrastrukturą zostało zaprojektowane tak, by służyć wszystkim jego mieszkańcom. Zgody te i 

udzielone pełnomocnictwa służą urzeczywistnieniu tych założeń. 

7. Przyczyną nieodwołalności pełnomocnictwa (art. 101 § 1 KC), o którym mowa w ust. 5 jest 

konieczność umożliwienia Deweloperowi dalszej realizacji inwestycji „Lokum Salsa”. Brak 

stosownych zgód o trwałym charakterze stanowi istotne zagrożenie dla osiągnięcia tego celu i 

wypełnienia zobowiązań Dewelopera wynikających z umów zawartych z pozostałymi nabywcami 

lokali. 

8. Nabywca akceptuje fakt i wyraża zgodę na korzystanie z Nieruchomości do celów prowadzenia 

budowy kolejnych budynków w ramach realizacji kolejnych etapów inwestycji „Lokum Salsa” 

zarówno na Nieruchomości jak i nieruchomościach sąsiednich, powstałych w wyniku zmian 

geodezyjnych opisanych w ust. 9 poniżej, w szczególności w zakresie zajęcia Nieruchomości do 

celów ustawienia ogrodzenia placu budowy i zapewnienia dojazdu. W takim wypadku Deweloper, 

po zakończeniu prac przywróci Nieruchomość do stanu poprzedniego. 

9. Deweloper zastrzega sobie możliwość przeprowadzenia dalszych (poza opisanymi w §1 ust. 2) 

zmian geodezyjnych na Nieruchomości w tym scalenia/podziału działek geodezyjnych oraz 

odłączenia części działek geodezyjnych od Nieruchomości i utworzenia w ten sposób jednej lub 

więcej nieruchomości sąsiednich (dalej jako: „Nieruchomość Sąsiednia”). Nieruchomość Sąsiednia 

nie wejdzie w skład nieruchomości, na której Deweloper realizuje Zadanie Inwestycyjne 

wyodrębnione z Przedsięwzięcia Deweloperskiego (zgodnie z oznaczeniem geodezyjnym 

obowiązującym na dzień zawarcia Umowy - (nr 74/4, obręb Podgórze.), w ramach którego 

wybudowany zostanie Lokal objęty niniejszą Umową.  
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10. W związku z oświadczeniem Dewelopera wskazanym w ust. 9 Nabywca ogranicza roszczenie 

wynikające z niniejszej Umowy wyłącznie do części Nieruchomości, na której zrealizowane zostanie 

Zadanie Inwestycyjne, a w nim Lokal, objęty niniejszą Umową. Nabywca wyraża zgodę, aby z 

chwilą dokonania odłączenia części działek geodezyjnych od Nieruchomości i utworzenia w ten 

sposób jednej lub więcej Nieruchomości Sąsiednich objętych odrębną księgą wieczystą, roszczenie 

wpisane na jego rzecz w dziale III księgi wieczystej nr KR1P/00181677/3, wynikające z zawarcia 

niniejszej Umowy, nie zostało przeniesione do działu III księgi wieczystej założonej dla 

Nieruchomości Sąsiedniej lub zostało wykreślone z działu III księgi wieczystej założonej dla 

Nieruchomości Sąsiedniej – jako bezprzedmiotowe.  

11. Nabywca akceptuje fakt, że w wyniku zmian geodezyjnych opisanych w ust. 9 powyżej, na obszarze 

aktualnie istniejącej Nieruchomości może powstać więcej niż jedna wspólnota mieszkaniowa. W 

takim wypadku Nabywca wyraża również zgodę na ustanowienie przez Dewelopera wszelkich 

służebności mających na celu zagwarantowanie prawidłowego funkcjonowania każdej wspólnoty 

mieszkaniowej i jej dostępu do niezbędnej infrastruktury technicznej, polegających m.in. na prawie 

swobodnego przejazdu i przechodu, korzystaniu z zagospodarowania terenu (m.in.: szlabanów, 

furtek i bram, dróg dojazdowych, chodników, obiektów małej architektury, obiektów służących 

mieszkańcom do rekreacji, terenów zielonych oraz pomieszczenia ochrony, z wyłączeniem miejsc 

postojowych), na prawie wpięcia i korzystania z istniejących sieci instalacji i przyłączy oraz 

urządzeń im towarzyszących, poprowadzenia nowych sieci, instalacji i przyłączy oraz urządzeń im 

towarzyszących, a także ich konserwacji, remontów i rozbudowy na rzecz każdoczesnego 

właściciela Nieruchomości Sąsiednich. 

12. W przypadku ustanowienia służebności opisanych w ust. 11 Nabywca zobowiązuje się 

partycypować, wraz ze wszystkimi właścicielami lokali na nieruchomości obciążonej i władnącej 

w kosztach związanych z wykonywaniem tych służebności w szczególności w zakresie utrzymania 

urządzeń objętych prawem służebności, znajdujących się na nieruchomościach obciążonej i 

władnącej. Partycypacja w kosztach związanych z wykonaniem służebności będzie następować 

stosownie do udziału powierzchni nabytego lokalu wraz z pomieszczeniami przynależnymi do 

całkowitej powierzchni wszystkich lokali i pomieszczeń do nich przynależnych, znajdujących się na 

nieruchomościach obciążonych i władnących, przy czym partycypacja użytkowników 

nieruchomości władnącej, będzie następowała sukcesywnie, począwszy od dnia wydania lokali 

nabywcom. 

13. Nabywca przyjmuje do wiadomości, że po powstaniu wspólnoty mieszkaniowej zostaną poddane 

pod głosowanie jej członków uchwały niezbędne lub pomocne dla funkcjonowania wspólnoty, w 

tym: o charakterze porządkowym, organizacyjnym, związane z cesjami umów (w szczególności w 

przedmiocie dostaw mediów), możliwością sprzedaży napojów alkoholowych w lokalach 

usługowych oraz formalną zgodą wspólnoty na dalsze prowadzenie prac budowlanych przez 

Dewelopera i podmioty działające z nim w porozumieniu. 

14. Położenie oraz istotne cechy budynku, w którym znajduje się Lokal zostały opisane w Prospekcie 

Informacyjnym stanowiącym Załączniku nr 1 do Umowy. 

15. Usytuowanie Lokalu w budynku oraz określenie powierzchni i układu pomieszczeń oraz zakresu i 

standardu prac wykończeniowych w Lokalu określa Prospekt Informacyjny stanowiący Załącznik nr 

1 do Umowy. 

16. Nabywca oświadcza, że zapoznał się z lokalizacją Inwestycji, sposobem zagospodarowania 

Nieruchomości, projektem Lokalu, założeniami funkcjonalno-użytkowymi pomieszczeń Lokalu 

oraz jego otoczenia, Prospektem Informacyjnym wraz z załącznikami. 
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17. Dokumentacja zdjęciowa przedstawiająca stan zaawansowania prac budowlanych Inwestycji jest 

udostępniana na stronie internetowej Dewelopera: www.lokumdeweloper.pl - zakładka p.n. 

„Dziennik Budowy”. 

18. Nabywca oświadcza, że zapoznał się z klauzulą informacyjną w zakresie przetwarzania danych 

osobowych przez Dewelopera. 

19. Wszelką korespondencję pomiędzy Stronami w sprawie realizacji niniejszej Umowy należy przesyłać 

na adres:                                  

Deweloper: Biuro Sprzedaży w Krakowie, 31-154 Kraków, ul. Pawia 18A 

Nabywca: wskazany w komparycji Umowy Deweloperskiej 

20. Strony dopuszczają między sobą korespondencję w formie elektronicznej (e-mail) oraz faxem, w 

szczególności w zakresie powiadamiania o terminach odbioru Przedmiotu Umowy, zawiadamiania 

o stwierdzonych różnicach pomiarowych pomiędzy powierzchnią Lokalu i/lub Komórki, zmianie 

stawek podatku VAT, zawarcia Umowy Przeniesienia Prawa Własności, oświadczenia o uznaniu 

bądź odmowie uznania wad Przedmiotu Umowy, przesyłania,  faktur VAT na  adres e-mail 

Nabywcy:       ,      ,       

21. Nabywca zobowiązuje się do pisemnego zawiadamiania Dewelopera o zmianie adresu, wskazanego 

w ust. 20 powyżej.  

22. Deweloper zobowiązuje się do przekazywania Nabywcy faktur VAT z tytułu zawarcia niniejszej 

Umowy, w terminie 7 dni od dnia wypłaty Deweloperowi przez Bank, na zasadach opisanych w 

Umowie Deweloperskiej, środków pieniężnych uprzednio wpłaconych przez Nabywcę (dalej jako: 

„Faktury”).  

23. Nabywca oświadcza, że zezwala na przesyłanie drogą elektroniczną, adres poczty elektronicznej 

wskazany przez Nabywcę, Faktur wystawianych przez Dewelopera zgodnie z obowiązującymi 

przepisami, w formacie PDF. W formacie PDF będą wystawiane i przesyłane drogą elektroniczną 

również faktury korygujące i duplikaty faktur. 

24. Deweloper oświadcza, że Faktury będą przesyłane z adresu e-mail: faktury@lokumdeweloper.pl 

chyba że Faktury będą wysyłane przez Dewelopera pisemnie. 

25. Nabywca oświadcza, że zobowiązuje się przesłać potwierdzenie otrzymania Faktur drogą 

elektroniczną na adres e- mail, z którego otrzymał Fakturę. 

26. Strony zobowiązują się co najmniej na trzy dni przed zmianą adresów poczty elektronicznej 

poinformować o tym drugą stronę drogą elektroniczną. 

 

§ 11. POSTANOWIENIA KOŃCOWE 

 

1. W kwestiach nieuregulowanych w niniejszej Umowie stosuje się przepisy ustawy z dnia 16 

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

jedn. Dz. U. z 2019 r., poz. 1805), ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny (Dz.U. z 

2019 r. poz. 1145), ustawy z dnia 24 czerwca 1994 r., o własności lokali (tekst jedn. 2019 r., poz. 

737 ze zm.) oraz inne powszechnie obowiązujące przepisy prawa. 

2. Załączniki wymienione w § 2 stanowią integralną część niniejszej Umowy. 

3. Ewentualne zmiany niniejszej Umowy wymagają formy aktu notarialnego, pod rygorem ich 

nieważności.   

4. Niniejsza Umowa zastępuje wszelkie wcześniejsze ustalenia, bądź porozumienia, wyrażone w 

formie pisemnej lub ustnej pomiędzy Stronami. 

5. Nabywca zapoznał się szczegółowo z wszystkimi postanowieniami niniejszej Umowy, a w 

szczególności z § 4. 
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6. Koszty wynagrodzenia notariusza związane z zawarciem niniejszej Umowy, obciążają obie Strony 

po połowie, zaś koszty Umowy Przeniesienia Prawa Własności obciążają Nabywcę za wyjątkiem 

kosztów wypisu aktu notarialnego przeznaczonego dla Dewelopera, który ponosi we własnym 

zakresie.  

 

§ 12. WNIOSEK WIECZYSTOKSIĘGOWY 

 

1. Wobec zawarcia dokumentowanej niniejszym aktem umowy jej strony żądają, aby notariusz 

działając na podstawie art. 79 pkt. 8a i art. 92 ust. 4 ustawy z dnia 14 lutego 1991 r. Prawo o 

notariacie, dokonał czynności polegającej na złożeniu za pośrednictwem systemu 

teleinformatycznego wniosku wieczystoksięgowego obejmującego następujące żądanie:   

- wpisu w dziale III księgi wieczystej nr KR1P/00181677/3 prowadzonej przez Sąd Rejonowy 

dla Krakowa – Podgórza w Krakowie IV Wydział Ksiąg Wieczystych   roszczenia … 

córki/syna …, PESEL: … -  

o ustanowienie odrębnej własności lokalu mieszkalnego nr      , położonego na       

nadziemnej budynku w Krakowie przy ul. …, o powierzchni użytkowej       m² i 

przeniesienie prawa własności lokalu wraz z  udziałem w nieruchomości wspólnej – na 

prawach wspólności ustawowej - w terminie i na warunkach określonych w niniejszej 

umowie.  

2. Strony umowy wskazują, iż są wnioskodawcami postępowania wieczystoksięgowego wszczętego 

na podstawie wniosku, o którym mowa w ust. 1.  

3. Deweloper, jako wnioskodawca, działając na podstawie art. 626(10) § 1 k.p.c., oświadcza, że zrzeka 

się doręczenia zawiadomienia o dokonanym wpisie w związku z zawarciem umowy, objętej 

niniejszym aktem notarialnym 

 

§  13. POUCZENIA 

(…) 

§ 14. OPŁATY 

1. Pobrano:  

a) opłatę sądową na podstawie (…):  kwotę  …,00 zł 

b) wynagrodzenie na podstawie (…)  kwotę:  …,00 zł 

c) na podstawie (….)  o podatku od towarów i usług (…) podatek VAT w stawce 23 % od 

kwoty wymienionej w pkt. b) kwotę: …,00 zł    

                                                                                                                      ________________ 

Razem: …,00 zł 

(…)  

 

Akt ten został odczytany, przyjęty i podpisany. 

 

 


