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UMOWA REZERWACYJNA       

Zawarta w dniu       roku w Krakowie, której stronami są: 

 

- dalej jako Rezerwujący 

a 

Olczyk Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Lokum 9 Spółka komandytowa z siedzibą we 

Wrocławiu, zarejestrowaną w Krajowym Rejestrze Sądowym pod numerem KRS 0000689909, dla 

której akta rejestrowe prowadzi Sąd Rejonowy dla Wrocławia Fabrycznej VI Wydział Gospodarczy 

Krajowego Rejestru Sądowego, REGON: 362619070, NIP: 8971814117, w imieniu której działa       na 

podstawie pełnomocnictwa z dnia 18.10.2019 r., za nr Rep. A nr 32168/2019 sporządzonego 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) 

- dalej jako Deweloper 

- zwani łącznie Stronami, a każdy z osobna Stroną, 

- niniejsza Umowa Rezerwacyjna zwana jest dalej Umową. 

 

§1. OŚWIADCZENIA 

 

1. Deweloper oświadcza, że jest właścicielem gruntu, oznaczonego w ewidencji jako działki o 

numerach 401/1, 403 jednostka ewidencyjna Podgórze, obręb P-30, położonego w Krakowie przy 

ul. Kobierzyńskiej, o powierzchni 0,8407 ha (osiem tysięcy czterysta siedem metrów kwadratowe), 

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

Wieczystych prowadzi księgę wieczystą nr KR1P/00601177/9 (dalej jako Nieruchomość). 

2. Deweloper oświadcza, że na podstawie decyzji nr 754/2019 z dnia 04.11.2019 r., wydanej przez 

Prezydenta Miasta Krakowa zatwierdzony został podział nieruchomości objętej księgą wieczystą 

nr KR1P/00601177/9 położonej w obrębie nr 30, jednostka ewidencyja Kraków Podgórze, 

składającej się z działki 401 o powierzchni 0,8091 ha na działki: 

a) 401/1 o pow. 0,8005 ha 

b) 401/2 o pow. 0,0086 ha 

Działka nr 401/2 została odłączona do nowej księgi wieczytej nr KR1P/00626013/3. 

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

na wybudowaniu na części Nieruchomości (na działce nr 401/1, po podziale opisanym w ust. 2 

powyżej nr 401/1 obręb P-30, jednostka ewidencyjna Podgórze - zgodnie z oznaczeniem 

geodezyjnym obowiązującym na dzień zawarcia Umowy) budynku mieszkalnego 

wielorodzinnego z garażami podziemnym oraz infrastrukturą techniczną i zagospodarowaniem 

terenu pod nazwą „LOKUM SIESTA - Etap II” (dalej jako Przedsięwzięcie Deweloperskie lub 

Inwestycja).  
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4. Deweloper oświadcza, że w ramach Przedsięwzięcia Deweloperskiego na Nieruchomości zostanie 

wybudowany budynek mieszkalny (oznaczony na planie zagospodarowania terenu symbolem 

budowlanym „C”) z garażami podziemnymi z wewnętrznymi instalacjami: wodociągowymi, 

kanalizacji sanitarnej i opadowej, w tym odcinkami poza budynkiem i zbiornikami retencyjnymi, 

ogrzewczymi, wentylacji mechanicznej i elektrycznymi, w tym słaboprądowymi i oświetleniem 

terenu, wiatą śmietnikową, wewnętrznym układem drogowym, w tym naziemnymi miejscami 

postojowymi ciągami pieszymi, a także przebudowę chodnika w ciągu ulicy Rydlówka oraz 

likwidację nieczynnych lub zbędnych odcinków wewnętrznych instalacji podziemnych w tym: 

wodociągowych, kanalizacyjnych, cieplnych, gazowych, elektrycznych i teletechnicznych. 

5. Deweloper oświadcza, że na realizację Przedsięwzięcia Deweloperskiego została wydana przez 

Prezydenta m. Krakowa decyzja zatwierdzająca projekt budowlany i udzielająca pozwolenia na 

wykonanie robót budowlanych nr 933/6740.1/2019 z dnia 23.05.2019 r., utrzymana w mocy decyzją 

Wojewody Małopolskiego z dnia 14.10.2019 r., znak sprawy: WI-I.7840.5.82.2019.KP. 

6. Deweloper oświadcza, że w ramach Przedsięwzięcia Deweloperskiego zostanie wybudowany 

budynek (oznaczony na planie zagospodarowania terenu symbolem budowlanym „C”), w którym 

zostanie wyodrębniony samodzielny lokal mieszkalny o numerze projektowym       położony na  

      o planowanej powierzchni użytkowej      m2, wraz z przyległym balkonem / przyległymi 

balkonami / przyległą loggią, na który składają się: (zwany dalej Lokalem). 

7. 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 (tekst jedn. Dz. U. z 2019 r., poz. 1805 ze zm.). Deweloper oświadcza, iż stosuje 

otwarty mieszkaniowy rachunek powierniczy. 

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

finansującego Przedsięwzięcie Deweloperskie lub Zadania Inwestycyjne wyodrębnione z 

Przedsięwzięcia Deweloperskiego oraz oświadcza, że w chwili zawarcia umowy przeniesienia 

prawa własności przedmiotu rezerwacji, będzie on 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 opisanej 

poniżej w §3. 

9. Rezerwujący oświadcza, że jest stanu wolnego. / Rezerwujący oświadcza, że nabycia dokona ze 

środków majątku osobistego, gdyż w jej/jego małżeństwie obowiązuje ustrój rozdzielności 

majątkowej. / Rezerwujący oświadcza, że w jej/jego małżeństwie obowiązuje ustrój wspólności 

majątkowej małżeńskiej, z tym, że Rezerwujący dokona nabycia do majątku osobistego, ze 

środków pochodzących z majątku osobistego. Rezerwujący oświadcza, że w oświadcza, że w 

jej/jego małżeństwie obowiązuje ustrój wspólności majątkowej małżeńskiej i nabycia dokona do 

majątku wspólnego. 

 

§2. PRZEDMIOT UMOWY 

 

1. Przedmiotem niniejszej umowy jest rezerwacja Lokalu oznaczonego nr      , położonego na       
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budynku o symbolu budowlanym „C”,  o planowanej powierzchni użytkowej       m2 wraz z 

przylegającym balkonem/ przylegającymi balkonami o planowanej powierzchni      m2      m2, 

przylegającej loggii o planowanej powierzchni      m2, wraz z udziałem w nieruchomości 

wspólnej w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 24.06.1994 r. o własności lokali (tekst jedn. Dz. U. 

z 2019 r., poz. 737, ze zm.) wraz z:  

a) przynależną komórką/boksem, położoną na „-1” kondygnacji, oznaczoną numerem        o 

planowanej powierzchni         m2,  

b) prawem do wyłącznego korzystania z miejsca postojowego oznaczonego numerem      , 

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

nieruchomości wspólnej,  

c) prawem do wyłącznego korzystania z naziemnego miejsca postojowego, oznaczonego 

numerem      , w ramach udziału w nieruchomości wspólnej,  

d) prawem do wyłącznego korzystania z tarasu przylegającego do Lokalu, w ramach udziału 

w nieruchomości wspólnej (dotyczy lokalu nr …), 

e) prawem do wyłącznego korzystania z ogródka przylegającego do Lokalu, w ramach udziału 

w nieruchomości wspólnej;  

       - dalej łącznie jako: Przedmiot Rezerwacji. 

2. Warunki dotyczące sprzedaży Przedmiotu Rezerwacji, a także prawa i obowiązki Stron z tym 

związane będzie określała oddzielna umowa deweloperska oraz prospekt informacyjny wraz 

załącznikami, których wzory stanowią załącznik do niniejszej Umowy Rezerwacyjnej. Rezerwujący 

oświadcza, iż otrzymał prospekt informacyjny oraz treść umowy deweloperskiej wraz z 

załącznikami. 

Warunki dotyczące sprzedaży Przedmiotu Rezerwacji, a także prawa i obowiązki Stron z tym 

związane będzie określała oddzielna umowa deweloperska oraz prospekt informacyjny wraz 

załącznikami, których wzory zostaną doręczone Rezerwującemu w terminie do dnia … roku, na 

adres email Rezerwującego:      ,      ,      . 

Deweloper, na żądanie Rezerwującego, udostępni prospekt informacyjny wraz z załącznikami w 

postaci papierowej w Lokalu Przedsiębiorstwa. W przypadku zmian w prospekcie informacyjnym 

lub załącznikach do prospektu informacyjnego, wprowadzonych przed ustalonym przez Strony 

terminem zawarcia umowy deweloperskiej, Rezerwujący wyraża zgodę na doręczenie 

zmienionego prospektu informacyjnego wraz załącznikami na adres email Rezerwującego: 

     ,     ,     . Deweloper, na żądanie Rezerwującego, udostępni zmieniony prospekt 

informacyjny wraz z załącznikami w postaci papierowej w Lokalu Przedsiębiorstwa. 

3. Strony ustalają, że Przedmiot Rezerwacji zostanie przez Dewelopera zarezerwowany na rzecz 

Rezerwującego do dnia      roku. W tym czasie Przedmiot Rezerwacji nie zostanie zbyty na rzecz 

innej osoby, ani też nie zostanie podpisana żadna umowa deweloperska lub inna umowa 

dotycząca Przedmiotu Rezerwacji mająca na celu zobowiązanie do sprzedaży Przedmiotu 

Rezerwacji na rzecz osoby trzeciej. 

4. Deweloper zastrzega sobie prawo oferowania Przedmiotu Rezerwacji do sprzedaży innym osobom 

oraz zawierania umów deweloperskich, przedwstępnych lub umów sprzedaży, jeżeli do dnia 
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     roku nie zostanie podpisana przez Rezerwującego umowa deweloperska dotycząca 

Przedmiotu Rezerwacji. 

 

§3. CENA 

 

1. Całkowita planowana cena sprzedaży Przedmiot Rezerwacji, z zastrzeżeniem ust. 3, stanowi 

kwotę       zł brutto (słownie:      ). Kwota ta zawiera podatek VAT w wysokości określonej 

przepisami prawa, która na dzień zawarcia niniejszej Umowy obliczona jest wg stawki 8%, i 

płatna jest zgodnie z harmonogramem, który będzie zawarty w umowie deweloperskiej, w 

następujący sposób: 

a)  pierwsza rata w kwocie       zł brutto (słownie:      ) w terminie do dnia       , 

b) druga rata w kwocie       zł brutto (słownie:      ) w terminie do dnia      , 

c) trzecia rata w kwocie       zł brutto (słownie:       )w terminie do dnia      , 

d) czwarta rata w kwocie       zł brutto (słownie:      ) w terminie do dnia      , 

2. 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 miejsca postojowego w garażu 

wielostanowiskowym, na kwotę       zł (słownie:      ),  

d) cenę sprzedaży prawa do wyłącznego korzystania z naziemnego miejsca postojowego, na 

kwotę       zł (słownie:     ). 

3. Cena wskazana w ust. 1 może ulec zmianie w przypadkach, które będą określone w umowie 

deweloperskiej t.j., wystąpienia różnic obmiarowych, wynikających z obmiaru powykonawczego 

w stosunku do powierzchni Lokalu lub/i Komórki określonej w umowie deweloperskiej oraz w 

przypadku zmiany wysokości stawek podatku VAT lub wykonania zmian lokatorskich zleconych 

przez Rezerwującego, na podstawie odrębnej umowy lub porozumienia.  

4. Powierzchnia użytkowa Lokalu i/lub komórki jest obliczona zgodnie z wytycznymi zawartymi w 

Polskiej Normie nr PN-ISO 9836:1997 z tą modyfikacją, że do powierzchni Lokalu nie są wliczane 

takie elementy nadające się do demontażu jak ścianki działowe. Ponadto Deweloper stosuje 

zasadę, że powierzchnię pomieszczeń lub ich części: o wysokości w świetle równej lub większej 

od 2,20 m należy zaliczać w 100% do powierzchni użytkowej; o wysokości równej lub większej od 

1,40 m, lecz mniejszej od 2,20 m – w 50% do powierzchni użytkowej; natomiast o wysokości 

mniejszej od 1,40 m pomija się całkowicie 

5. W sytuacji zmiany przez Rezerwującego w trakcie trwania Umowy Przedmiotu Rezerwacji, w 

szczególności wyboru innego lokalu, może on zostać obciążony dodatkowo opłatą w wysokości 1 

000,00 zł brutto (słownie: jeden tysiąc złotych 00/100). 

 

§4. ZASADY PŁATNOŚCI 
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1. Rezerwujący, tytułem rezerwacji, zobowiązuje się do wniesienia w terminie do dnia 

DR/MM/RRRR kaucji rezerwacyjnej w wysokości 10 000,00 złotych brutto (słownie: dziesięć 

tysięcy złotych 00/100) na rachunek bankowy Dewelopera nr 55 1020 5242 0000 2802 0353 7545 

prowadzony przez bank PKO BP S.A. z siedzibą w Warszawie, tytułem „kaucja rezerwacyjna” 

wraz z adnotacją o numerze Umowy lub Lokalu (dalej jako: „Kaucja Rezerwacyjna”). Za dzień 

wpłaty przyjmuje się datę wpływu środków na rachunek bankowy Dewelopera. 

2. W przypadku podpisania umowy deweloperskiej w terminie, o którym mowa w § 2 ust. 4 

Umowy, Kaucja Rezerwacyjna zostanie zaliczona na poczet częściowej spłaty ceny sprzedaży na 

podstawie umowy deweloperskiej i przeksięgowana, w terminie 7 dni roboczych od dnia 

podpisania umowy deweloperskiej, na wskazany w umowie deweloperskiej indywidualny 

rachunek w ramach otwartego mieszkaniowego rachunku powierniczego. 

3. W przypadku niepodpisania w terminie, o którym mowa w § 2 ust. 4 umowy deweloperskiej: 

a) z przyczyn leżących po stronie Rezerwującego – część uiszczonej Kaucji Rezerwacyjnej w 

kwocie 1 000,00 zł (słownie: jeden tysiąc złotych 00/100) (dalej jako: „Opłata Rezerwacyjna”) 

nie podlega zwrotowi, a gdyby Rezerwujący nie uiścił Opłaty Rezerwacyjnej Deweloper ma 

prawo dochodzić zapłaty na drodze postępowania sądowego.  

Pozostała kwota kaucji rezerwacyjnej podlega zwrotowi w terminie 7 dni roboczych od dnia 

przekazania Deweloperowi właściwego numeru rachunku bankowego do zwrotu. 

b) z przyczyn leżących po stronie Dewelopera – wniesiona Opłata Rezerwacyjna podlega 

zwrotowi w podwójnej wysokości tj. w kwocie 2 000,00 zł (słownie: dwa tysiące złotych 

00/100) wraz z wpłaconą kaucją rezerwacyjną, w terminie do 14 dni od upływu terminu 

zawarcia umowy deweloperskiej, o którym mowa w § 2 ust. 4 Umowy, na rachunek 

bankowy wskazany przez Rezerwującego. 

4. Warunkiem podpisania umowy deweloperskiej jest wpłata pełnej Kaucji Rezerwacyjnej w 

wysokości wskazanej w § 4 ust. 1. 

 

 

§5. POSTANOWIENIA KOŃCOWE 

 

1. Wszelkie zmiany do niniejszej Umowy muszą być dokonane na piśmie pod rygorem 

nieważności. 

2. Rezerwujący oświadcza, że zapoznał się z klauzulą informacyjną w zakresie przetwarzania 

danych osobowych. 

3. Rezerwujący oświadcza, że zezwala na przesyłanie drogą elektroniczną (na adres poczty 

elektronicznej wskazany w Umowie) zawiadomień o wpłacie i 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. 

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

5. Rezerwujący oświadcza, że zobowiązuje się przesłać potwierdzenie otrzymania faktur drogą 

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

mailto:faktury@lokumdeweloper.pl
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6. Strony zobowiązują się co najmniej na trzy dni przed zmianą adresów poczty elektronicznej 

poinformować o tym drugą stronę drogą elektroniczną. 

7. W sprawach nie uregulowanych niniejszą Umową zastosowanie mają przepisy kodeksu 

cywilnego oraz inne powszechnie obowiązujące przepisy prawa. 

8. Rezerwującemu umożliwiono zapoznanie się szczegółowo z wszystkimi postanowieniami 

Umowy. 

9. Umowa ma charakter poufny. Strony zwolnione są od obowiązku zachowania poufności jedynie 

w przypadku stosunku do instytucji kredytowych, u których Rezerwujący stara się uzyskać 

kredyt na sfinansowanie zakupu Przedmiotu Rezerwacji oraz w sytuacji gdy wymaga tego 

przepis powszechnie obowiązującego prawa bądź prawomocne orzeczenie sądowe lub 

ostateczna decyzja administracyjna. 

10. Umowa została sporządzona w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej 

ze stron. 

11. Do Umowy dołączono: 

a) Prospekt informacyjny wraz z załącznikami w tym wzór umowy deweloperskiej oraz 

rzut Lokalu i plan zagospodarowania terenu.  

b) Rzut kondygnacji podziemnej budynku obejmujący miejsce postojowe. 

c) Rzut kondygnacji podziemnej budynku obejmujący komórkę/boks. 

 

 

Deweloper Podpis 

      

 

______________________ 

 

Rezerwujący PODPIS 

      _______________________ 

      _______________________ 

 

 


