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Repertorium A Nr         /2021                                                          

 

AKT NOTARIALNY - PROJEKT 
 

Dnia ___ dwa tysiące dwudziestego pierwszego roku (___2021 r.)  

w kancelarii notarialnej w Krakowie przy ulicy ___, przed notariuszem ___ stawili 

się:    

 

1. ___ (dowód osobisty: ___), adres do korespondencji: 31-115 Kraków, 

ulica Garncarska nr 3/7, działająca w imieniu Spółki pod firmą: Casa 

Feliz Zabłocie spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w 

Krakowie (31-115 Kraków, ulica Garncarska nr 3/7, REGON 123065760 

oraz NIP 6762474099), wpisanej do rejestru przedsiębiorców Krajowego 

Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000504218, zwanej t dalej 

„Deweloperem”, zgodnie z okazaną informacją pobraną 29.06.2021 r., na 

podstawie art. 4 ust. 4aa ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym, jako 

pełnomocnik na podstawie pełnomocnictwa sporządzonego 27.05.2021 r., 

Rep. A nr 13416/2021 (notariusz w Krakowie Wojciech Zarzycki),  

 która zapewnia, że dane ujawnione w powołanym rejestrze nie uległy 

zmianie, a nadto że udzielone jej pełnomocnictwo nie zostało dotychczas 

zmienione, odwołane, ani nie wygasło z innych przyczyn,   

2. ___, syn ___, PESEL ___, zamieszkały: ___ (dowód osobisty: ___),   

3. ___, córka ___, PESEL ___, zamieszkała: ___ (dowód osobisty: ___),   

 ad.2) i ad.3) są zwani dalej „Nabywcą”.  

 

Tożsamość stawających notariusz ustalił na podstawie Dokumentów tożsamości 

wymienionych przy ich nazwiskach. 

 

 

UMOWA DEWELOPERSKA 

ORAZ PRZEDWSTĘPNA UMOWA NABYCIA PRAWA DO WYŁĄCZNEGO 

KORZYSTANIA Z MIEJSCA POSTOJOWEGO W GARAŻU PODZIEMNYM 

/KOMÓRKI LOKATORSKIEJ W GARAŻU PODZIEMNYM / MIEJSCA 

POSTOJOWEGO DLA MOTOCYKLI W GARAŻU PODZIEMNYM 

 

zwana dalej „Umową” 

 

§ 1 Oświadczenia Stron 

 

1. Deweloper oświadcza, że:  

a. w ramach prowadzonej przez siebie działalności gospodarczej realizuje 

przedsięwzięcie  deweloperskie polegające na budowie budynku 

mieszkalnego wielorodzinnego o 4 kondygnacjach naziemnych i 1 

kondygnacji podziemnej („Budynek”), składającego się z dwóch 

segmentów naziemnych oznaczonych numerami administracyjnymi 

Z komentarzem [AW1]: Dane konkretnego Nabywcy do 

uzupełnienia  

Z komentarzem [AW2]: Niepotrzebne skreślić 
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porządkowymi 8 (w Dokumentacji projektowej segment ten oznaczony jest 

literą „A”) oraz 8A (w Dokumentacji projektowej segment ten oznaczony 

literą „B”), zwanych dalej łącznie „Segmentami” lub osobno odpowiednio 

„Segmentem 8”  lub „Segmentem 8A” z garażem podziemnym, 

infrastrukturą  techniczną i komunikacyjną, a w tym: zewnętrzną 

instalacją kanalizacji  sanitarnej, zewnętrzną instalacją kanalizacji wody 

opadowej, zewnętrzną instalacją teletechniczną, zewnętrznymi 

instalacjami Nn oraz instalacjami wewnętrznymi: wentylacji, , C.O. wraz z 

wymiennikownią, elektrycznymi i pozostałą infrastrukturą towarzyszącą na 

działkach o numerach 105/2, 108/1, 208/11, 208/13, 208/14 obr. 14 

Podgórze przy ulicy Kiełkowskiego w Krakowie (zwane dalej 

„Inwestycją”);  

b. Budynek wraz z elementami zagospodarowania terenu, w ramach 

Inwestycji zlokalizowany będzie na nieruchomości położonej w Krakowie, 

przy ulicy Kiełkowskiego, obręb 14 Podgórze, składającej się z działek 

gruntu o numerach 105/2, 108/1, 208/11, 208/13, 208/14, o łącznej 

powierzchni 4.490 m² (zwanej dalej „Nieruchomością”). Dla wyżej 

wymienionych działek gruntu, składających się na Nieruchomość Sąd 

Rejonowy dla Krakowa – Podgórza, Wydział IV Ksiąg Wieczystych prowadzi 

obecnie księgi wieczyste numer: KR1P/00105863/8, 

KR1P/00221935/3, KR1P/0001585/6; 

c. W powołanej wyżej księdze wieczystej KR1P/00105863/8 

prowadzonej dla działki 105/2:  

i. dziale I-O wpisana jest działka 105/2, obr. 0014 Podgórze, Małopolska, 

Kraków, Miasto Kraków, o powierzchni 3.957,00 m², której sposób 

korzystania oznaczono jako: zurbanizowane tereny niezabudowane lub w 

trakcie zabudowy, a także widnieje wzmianka z 08.02.2021 r., o 

sygnaturze dz.kw 14636/21/1 złożona przez Prezydenta Miasta Krakowa 

dotycząca ujawnienia w księdze wieczystej numeru porządkowego 

nieruchomości, 

ii. dziale II własność nieruchomości wpisana jest na rzecz Dewelopera na 

podstawie umowy sprzedaży z 03.04.2019 r., Rep. A 2779/2019 (notariusz 

w Krakowie Konrad Wygona), 

iii. dziale III widnieje wpis bezpłatnej służebności gruntowej przechodu i 

przejazdu przez działki nr 108/1 oraz 105/2 do stacji trafo zlokalizowanej 

na działce nr 78/7 prowadząca pasem o szerokości 3 metrów od ulicy 

Józefa Turbasy ulegającym poszerzeniu do 4 metrów przy stacji trafo, 

zgodnie z załącznikiem graficznym, na rzecz każdoczesnych właścicieli 

działek nr 78/7 i 107/1 objętych księgą wieczystą nr KR1P/00254347/4,  

iv. dział I-Sp. jest wolny jest wpisów i wzmianek, 

v. dział IV jest wolny od wpisów, przy czym widnieje w nim wzmianka o 

wniosku dz.kw 80749/21 o wpis hipoteki łącznej;  

d. W powołanej wyżej księdze wieczystej KR1P/00221935/3 

prowadzonej dla działki 108/1, obr:  
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i. dziale I-O wpisana jest działka 108/1, obr. 0014 Podgórze, Małopolska, 

Kraków, Miasto Kraków, o powierzchni 453 m², której sposób korzystania 

oznaczono jako: zurbanizowane tereny niezabudowane lub w trakcie 

zabudowy oraz widnieje wzmianka o wniosku dz.kw 73504/21 o 

przyłączenie nieruchomości z innej księgi wieczystej, 

ii. dziale II własność wpisana jest na rzecz Dewelopera na podstawie 

powołanej wyżej umowy Rep. A 2779/2019, jak również widnieje 

wzmianka o wniosku dz.kw 73504/21 o przyłączenie nieruchomości z innej 

księgi wieczystej, 

iii. dziale III widnieje wpis bezpłatnej służebności gruntowej przechodu i 

przejazdu przez działki nr 108/1 oraz 105/2 do stacji trafo zlokalizowanej 

na działce nr 78/7 prowadząca pasem o szerokości 3 metrów od ulicy 

Józefa Turbasy ulegającym poszerzeniu do 4 metrów przy stacji trafo, 

zgodnie z załącznikiem graficznym, na rzecz każdoczesnych właścicieli 

działek nr 78/7 i 107/1 objętych księgą wieczystą nr KR1P/00254347/4, 

iv. dział I-Sp. jest wolny jest wpisów i wzmianek, 

v. dział IV jest wolny od wpisów, przy czym widnieje wzmianka o wniosku 

dz.kw 80749/21 o wpis hipoteki łącznej; 

e. W powołanej wyżej księdze wieczystej KR1P/0001585/6:  

i. dziale I-O wpisane są działki gruntu 208/11 o powierzchni 55 m² oraz 

208/2 o powierzchni 184 m² obr. 0014 Podgórze, Małopolska, Kraków, 

Miasto Kraków, a także widnieją następujące wzmianki: 

(i) dz.kw 73503/21 o wniosku w przedmiocie sprostowania 

oznaczenia/obszaru nieruchomości, 

(ii) dz.kw 73504/21 o wniosku odłączenie części lub całości nieruchomości i 

przyłączenie do innej księgi wieczystej, 

(iii) dz.kw 79426/21/1 o wniosku o odłączenie części lub całości nieruchomości 

i założenie dla niej nowej księgi wieczystej, 

(iv) dz.kw 79491/21 o wniosku w przedmiocie sprostowania oznaczenia / 

obszaru nieruchomości, 

ii. dziale II własność wpisana jest na rzecz Dewelopera na podstawie 

powołanej wyżej umowy Rep. A 2779/2019, 

iii. dział III jest wolny od wpisów i wzmianek, 

iv. dział I-Sp. jest wolny od wpisów i wzmianek, 

v. dział IV jest wolny od wpisów i wzmianek. 

2. Deweloper oświadcza, że na podstawie decyzji Prezydenta Miasta Krakowa 

numer 128/2021 z 22.02.2021 r. działka nr 208/2 o powierzchni 184 m² 

uległa podziałowi na działki o numerach: 208/13 o powierzchni 15 m², 

208/14 o powierzchni 10 m² oraz 208/15 o powierzchni 159 m², wydzieloną 

pod drogę gminną, przy czym 17.03.2021 r. prawo własności działki nr 

208/15 przeszło na Gminę Miejską Kraków na podstawie przepisu art. 98 

ust. 1 wstawy z 21.08.1997 r. o gospodarce nieruchomościami, z uwagi na 

fakt iż działka 208/15 została wydzielona pod drogę publiczną i wejdzie w 

skład drogi gminnej, tj. części ulicy Kiełkowskiego na odcinku łączącym tę 

ulicę z ulicą Józefa Turbasy.  
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3. Deweloper 24.05.2021 r. złożył w Sądzie Rejonowym dla Krakowa – 

Podgórza, Wydział IV Ksiąg Wieczystych wniosek o ujawnienie w księdze 

wieczystej KR1P/0001585/6 podziału geodezyjnego opisanego w ust. 2 

powyżej i o odłączenie z tej księgi wieczystej działek ewidencyjnych nr nr 

208/11, 208/13 i 208/14 i dołączenie ich do księgi wieczystej 

KR1P/00221935/3, czego dotyczą wzmianki opisane wyżej w ust. 1 pkt d) 

i,ii, oraz pkt e) i (i), (ii).  

4. Deweloper nie później niż przed przystąpieniem do zawierania umów 

przenoszących własność lokali w ramach Inwestycji, złoży wniosek o 

połączenie wszystkich działek wchodzących w skład Nieruchomości do 

jednej księgi wieczystej, przy czym na dzień Umowy zamierza dokonać tego 

poprzez przyłączenie w/w działek  do księgi wieczystej KR1P/00221935/3.  

5. Inwestycja realizowana jest w oparciu o wydaną przez Prezydenta Miasta 

Krakowa 24.09.2020 r. decyzję nr 1442/6740.1/2020 zatwierdzającą 

projekt budowlany i udzielającą pozwolenia na budowę Inwestycji, zwaną 

dalej „Pozwolenie na budowę”, która jest ostateczna, nie została 

zaskarżona i nie toczy się żadne postępowanie administracyjne ani 

sądowoadministracyjne, którego przedmiotem jest uchylenie bądź 

stwierdzenie nieważności tej decyzji. 

6. Ogół właścicieli lokali wyodrębnionych w Budynku tj. zarówno w Segmencie 

8 jak i w Segmencie 8A będzie stanowił jedną „Wspólnotę 

Mieszkaniową”. 

7. „Nieruchomość Wspólną” będzie stanowić prawo własności działek 

numer: 105/2, 108/1, 208/11, 208/13, 208/14, obr. 14 Podgórze, części 

wspólne Budynku (w tym Garaż Podziemny) oraz urządzenia, które nie 

służą wyłącznie do użytku właścicieli lokali wyodrębnionych w Budynków.  

8. Odnośnie Nieruchomości Wspólnej zostanie ustanowiony umowny podział do 

korzystania („Umowa o podział quoad usum”) polegający m.in. na tym, 

że:  

a) z zewnętrznych ogródków przydomowych („Ogródki”), przylegających 

bezpośrednio do lokali usytuowanych w kondygnacji parteru Budynku, na 

zasadzie wyłączności będą korzystać odpowiednio każdocześni właściciele 

tych lokali z tym zastrzeżeniem, że każdoczesny właściciel danego lokalu 

będzie obowiązany do udostępnienia Ogródka celem utrzymania 

Nieruchomości Wspólnej w należytym stanie, w tym przeprowadzenia 

czynności porządkowych, serwisowych remontów i napraw, ustawieniu 

rusztowań oraz będzie własnym staraniem i na własny koszt będzie dbał o 

jego utrzymanie,  

b) z balkonów położonych na innych kondygnacjach Budynku oraz z tarasów 

położonych na najwyższej kondygnacji Segmentu 8, a przylegających 

bezpośrednio do lokali położonych na tych kondygnacjach, na zasadzie 

wyłączności będą korzystać odpowiednio każdocześni właściciele tych lokali, 

z tym zastrzeżeniem, że każdoczesny właściciel lokalu będzie zobowiązany 

do udostępnienia balkonu lub tarasu celem utrzymania Nieruchomości 

Wspólnej w należytym stanie, w tym przeprowadzenia czynności 
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porządkowych, serwisowych, remontów i napraw, ustawieniu rusztowań 

oraz własnym staraniem i na własny koszt będzie dbał o ich utrzymanie,  

c) pozostałym właścicielom lokali i współwłaścicielom Nieruchomości Wspólnej 

nie będzie przysługiwało prawo do korzystania z żadnego innego: tarasu, 

balkonu, Ogródka przydomowego, natomiast Deweloper wyłącznie będzie 

posiadał i władał wszelkimi częściami wspólnymi Nieruchomości Wspólnej, 

nieobjętymi jeszcze Umową o podział quoad usum,  

d) ze znajdujących się na terenie Nieruchomości Wspólnej, w tym w Garażu 

Podziemnym, ogólnodostępnych miejsc lub pomieszczeń przeznaczonych do 

przechowywania rowerów lub wózków – jeśli takie zostaną zrealizowane- 

będą mogli korzystać wszyscy mieszkańcy Budynku, na zasadach 

określonych przez Zarządcę lub Wspólnotę Mieszkaniową, 

e) ze znajdujących się w Garażu Podziemnym Miejsc Postojowych, Miejsc 

Postojowych dla Motocykli, Komórek Lokatorskich będą miały prawo do 

korzystania wyłącznie osoby, które nabędą prawo do wyłącznego 

korzystania z nich na podstawie Umowy o podział quoad usum, przy czym 

będą one uprawnione do korzystania wyłącznie z przypisanego im w 

Umowie o podział quoad usum Miejsca Postojowego lub Miejsca 

Postojowego dla Motocykli lub Komórki Lokatorskiej i nie będą miały prawa 

korzystania z innych miejsc postojowych, miejsc postojowych dla motocykli 

lub komórek lokatorskich,  

f) Deweloper będzie wyłącznie posiadał i władał wszelkimi częściami 

Nieruchomości Wspólnej, w tym Garażu Podziemnego, nieobjętymi jeszcze 

Umową o podział quoad usum,  

g) do Pomieszczeń Technicznych znajdujących się na terenie Nieruchomości 

Wspólnej , w tym w Garażu Podziemnym, w których zostaną zainstalowane 

urządzenia służące obsłudze Inwestycji, dostęp będą miały jedynie osoby 

uprawnione, w tym Deweloper, Zarząd Wspólnoty Mieszkaniowej, Zarządca, 

Administrator, odpowiednie służby publiczne oraz dostawcy mediów,  

h) każdocześni uprawnieni do korzystania z Miejsc Postojowych/ Miejsc 

Postojowych dla motocykli /Komórek Lokatorskich obowiązani będą do 

udostępnienia ich celem utrzymania  Nieruchomości Wspólnej, w tym 

Garażu Podziemnego w należytym stanie, przeprowadzenia czynności 

porządkowych, serwisowych, remontów i napraw Budynku, sieci, instalacji i 

urządzeń należących do Inwestycji oraz celem wykonania robót związanych 

z instalowaniem nowych instalacji i urządzeń potrzebnych do 

funkcjonowania Inwestycji. 

9. Podział do korzystania z Nieruchomości Wspólnej na podstawie Umowy o 

podział quoad usum ustanawiany będzie sukcesywnie. 

10. Zarząd Nieruchomością Wspólną zostanie powierzony przez Dewelopera lub 

Dewelopera i właścicieli, odnośnie których do tego czasu nastąpi przeniesie 

prawa własności lokali – wybranemu przez Dewelopera Zarządcy bądź też 

będzie wykonywany przez Dewelopera, przy czym wynagrodzenie z tytułu 

wykonywania tego zarządu będzie odpowiadało stawkom rynkowym. 
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Podmiot sprawujący zarząd Nieruchomością Wspólną będzie dalej zwany 

„Zarządcą”. 

11.  Z zastrzeżeniem postanowień ust. 12, na część naziemną Nieruchomości 

Wspólnej nie będzie możliwy wjazd pojazdami mechanicznymi, jak również 

brak będzie tam możliwości postoju lub parkowania jakichkolwiek pojazdów 

mechanicznych. 

12. Dojście do Budynku z drogi publicznej oraz wjazd do Garażu Podziemnego 

będzie odbywał się od strony ul. Kiełkowskiego. Wjazd od ul. Turbasy będzie 

stanowić jedynie wjazd technologiczny na potrzeby dojazdu przez 

odpowiednie służby do stacji TRAFO i nie może być w innym celu 

wykorzystywany (droga serwisowa). 

13. Projektowany sposób zagospodarowania Nieruchomości Wspólnej, w tym 

wjazd do Garażu Podziemnego z drogi publicznej, dojścia do Budynków, 

lokalizację Ogródków, przedstawia Załącznik Nr 3 do Prospektu 

Informacyjnego stanowiącego Załącznik Nr 1 do niniejszej Umowy. 

14. Na ostatniej kondygnacji Segmentu 8 zostaną na stropie pośrednim 

zrealizowane antresole, z których prawo korzystania będzie przysługiwało 

jedynie właścicielom lokali, w ramach których dany strop pośredni będzie 

się znajdował, niezależnie od tego w jaki sposób powierzchnia ta zostanie 

ostatecznie zakwalifikowana, w tym przez właściwe do wydawania 

zaświadczeń o samodzielności lokali organy. Powierzchnia ta nie będzie 

stanowiła Nieruchomości Wspólnej.    

15. W związku z realizacją Inwestycji zostaną dokonane nasadzenia zastępcze 

drzew na podstawie odpowiedniej decyzji administracyjnej z obowiązkiem 

dbania i utrzymywania celem zachowania ich żywotności co najmniej przez 

okres do 31.12.2025 r.   

16. Stosownie do art. 24 Ustawy o ochronie praw nabywcy lokalu mieszkalnego 

lub domu jednorodzinnego, został ustalony Harmonogram 

Przedsięwzięcia Deweloperskiego (Inwestycji), szczegółowo określony 

w Prospekcie Informacyjnym stanowiącym Załącznik Nr 1 do niniejszej 

Umowy. 

17. W wykonaniu obowiązku opisanego w przepisie  art. 4 Ustawy o ochronie 

praw nabywcy lokalu mieszkalnego lub domu jednorodzinnego, Deweloper 

zawarł z  bankiem Alior Bank Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie 

(dalej „Bank”) 27.05.2021 r. umowę nr MPR/025/05/25 o prowadzenie 

otwartego mieszkaniowego rachunku powierniczego („Umowa rachunku 

powierniczego”), zgodnie z którą Bank otworzył i zobowiązał się do 

prowadzenia na rzecz Dewelopera otwartego mieszkaniowego rachunku 

powierniczego, w rozumieniu art. 3 pkt 7 Ustawy o ochronie praw nabywcy 

lokalu mieszkalnego lub domu jednorodzinnego. Zasady funkcjonowania 

otwartego mieszkaniowego rachunku powierniczego określa Prospekt 

Informacyjny stanowiący Załącznik Nr 1 do niniejszej Umowy. 

18. W celu finansowania Inwestycji Deweloper zawarł z Bankiem 27.05.2021 r. 

Umowę Kredytową nr U0003519566135 o Kredyt nieodnawialny na 

finansowanie bieżącej działalności oraz Umowę Kredytową nr 
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U0003519580028 o Kredyt odnawialny w rachunku kredytowym (dalej 

łącznie: „Umowy Kredytu”), a zabezpieczeniem wierzytelności Banku z 

tytułu Umów Kredytu jest m.in. hipoteka łączna na pierwszym miejscu na 

prawie własności Nieruchomości do kwoty 51.603.800 zł. Wniosek o wpis 

hipoteki do ksiąg wieczystych prowadzonych dla Nieruchomości został 

złożony do właściwego sądu wieczystoksięgowego 01.06.2021 r. i dotyczą 

go wzmianki opisane w ust. 1 pkt d) v i pkt e)v. 

19. Nabywca oświadcza, że:  

a. przyjął do wiadomości i wyraża zgodę na opisane w § 1 ust. 1-18 parametry 

oraz zastrzeżenia dotyczące Inwestycji oraz Nieruchomości,  

b. zapoznał się z dokumentacją projektową i techniczną dotyczącą Inwestycji, 

w tym z Planem Zagospodarowania Nieruchomości, planem 

zagospodarowania Nieruchomości sąsiednich, znany jest mu stan faktyczny 

istniejący na Nieruchomości i nie wnosi do nich uwag,       

c. przed zawarciem Umowy otrzymał od Dewelopera:   

i. szczegółowe informacje dotyczące sytuacji prawno – finansowej 

Dewelopera, Przedsięwzięcia Deweloperskiego (Inwestycji), oferowanego do 

sprzedaży Lokalu Mieszkalnego,   

ii. Prospekt Informacyjny wraz z załącznikami, na trwałym nośniku informacji 

w postaci wydruku komputerowego, w którym to Prospekcie, w sposób 

widoczny dla Nabywcy została umieszczona informacja, że Deweloper 

zapewnia Nabywcy środek ochrony wskazany w art. 4 Ustawy o ochronie 

praw nabywcy lokalu mieszkalnego lub domu jednorodzinnego w postaci 

otwartego mieszkaniowego rachunku powierniczego (Prospekt Informacyjny 

stanowi Załącznik Nr 1 do Umowy i jej integralną część), 

d. zapoznał się z treścią Prospektu Informacyjnego i załącznikami do tego 

Prospektu,  

e. przed zawarciem Umowy Deweloper zapewnił Nabywcy możliwość 

zapoznania się w Biurze Sprzedaży znajdującym się w Krakowie przy ul. 

Kiełkowskiego 14/5, z: aktualnym stanem ksiąg wieczystych prowadzonych 

dla Nieruchomości, kopią aktualnego odpisu z rejestru przedsiębiorców 

Krajowego Rejestru Sądowego Dewelopera, kopią Pozwolenia na budowę 

Inwestycji, sprawozdaniem finansowym Dewelopera za ostatnie dwa lata, 

projektem budowlanym Inwestycji,  

f. nabywany przez niego Lokal Mieszkalny przeznaczony jest na potrzeby 

mieszkaniowe.  

g. pozostaje w związku małżeńskim i nabycia Lokalu Mieszkalnego będzie 

dokonywać za środki pochodzące z majątku wspólnego /osobistego do 

majątku wspólnego/osobistego/ jest stanu cywilnego wolnego;  

h. wyraża zgodę na wystawianie faktur dokumentujących wpłaty zaliczek na 

Cenę tylko na jedną osobę;  

i. wyraża zgodę na wystawianie i przesyłanie przez Dewelopera faktur VAT, 

duplikatów faktur oraz korekt faktur w formie elektronicznej, na adres 

poczty elektronicznej: …………………………………………………  

Z komentarzem [AW3]: Niepotrzebne skreślić 

Z komentarzem [AW4]: uzupełnia Nabywca 
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j. w związku z zawarciem Umowy rachunku powierniczego, Nabywca 

oświadcza ponadto, że został zapoznany przez Dewelopera z Zasadami 

funkcjonowania otwartego mieszkaniowego rachunku powierniczego 

(zawartymi w Prospekcie Informacyjnym stanowiącym Załącznik Nr 1 do  

niniejszej Umowy) i że znane są mu zasady funkcjonowania tego rachunku, 

w tym wpłat i wypłat.   

20. Nabywca potwierdza, że otrzymał od Dewelopera informację o sposobie i 

celach przetwarzania jego danych osobowych przez Dewelopera jako 

administratora  tych danych oraz o podmiotach, którym te dane są lub 

mogą być udostępniane i wyraża zgodę na przetwarzanie przez Dewelopera 

danych osobowych dla celów związanych z wykonywaniem niniejszej 

Umowy i dochodzeniem wynikających z niej praw, jak również z zawarciem i 

wykonaniem Umowy Przyrzeczonej, co potwierdza oświadczenie zawarte w 

Załączniku Nr 2 do niniejszej Umowy.  

 

§ 2 Definicje terminów użytych w Umowie 

 

W niniejszej Umowie przyjęto następujące definicje:  

a. Lokal Mieszkalny - samodzielny lokal mieszkalny w rozumieniu Ustawy  

o własności lokali z wyłączeniem lokali o innym przeznaczeniu, oznaczony 

numerem porządkowym ___, położony na ___ piętrze Segmentu 8 / 

Segmentu 8A o łącznej projektowanej powierzchni ___ m2, w tym powierzchnią 

Antresoli wynoszącą ___ m2 , z rozkładem pomieszczeń określonym w 

Załączniku Nr 1 do Prospektu Informacyjnego stanowiącego Załącznik Nr 1 

do niniejszej Umowy, do którego przylega Ogródek /taras/balkon o 

projektowanej powierzchni około ___ m2.. Powierzchnia całkowita Lokalu 

Mieszkalnego zostanie ustalona ostatecznie po przeprowadzeniu pomiarów 

powykonawczych i obliczona zgodnie z zasadami obmiaru powierzchni 

określonymi w Prospekcie Informacyjnym stanowiącym Załącznik Nr 1 do 

niniejszej Umowy. Z Lokalem Mieszkalnym związany będzie odpowiedni udział w 

Nieruchomości Wspólnej.  

b. Garaż Podziemny – pomieszczenie znajdujące się na kondygnacji 

podziemnej (poziomie minus jeden) Budynku, stanowiące część Nieruchomości 

Wspólnej, w którym będą znajdować się miejsca postojowe, miejsca postojowe 

dla motocykli oraz komórki lokatorskie, a także pomieszczenia techniczne zwane 

„Pomieszczeniami technicznymi” i pomieszczenia pomocnicze, zwane 

„Pomieszczeniami pomocniczymi”, służące zaspokajaniu potrzeb wszystkich 

mieszkańców Budynku,  

c. Miejsce Postojowe – znajdujące się w Garażu Podziemnym miejsce 

postojowe oznaczone numerem ___, o projektowanej powierzchni około 12,5 

m2/18 m2 i wymiarach około ___ m x około ___ m, wyznaczone liniami 

malowanymi farbą, bliżej określone w Załączniku nr 3 do niniejszej Umowy; 

Miejsce Postojowe ma charakter zależny względem sąsiadującego z nim miejsca 

postojowego oznaczonego numerem ___, co oznacza, że korzystanie z Miejsca 

Postojowego jest ściśle uzależnione od korzystania z miejsca postojowego nr ___    

Z komentarzem [AW5]: Niepotrzebne skreślić 

Z komentarzem [AW6]: Zapis w umowach dla lokali z antresolą 

Z komentarzem [AW7]: Niepotrzebne skreślić 

Z komentarzem [AW8]: W umowach, których przedmiotem jest 

Miejsce Postojowe Zależne 
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d. Miejsce Postojowe dla Motocykli - znajdujące się w Garażu 

Podziemnym miejsce postojowe dla motocykli oznaczone numerem ___, o 

projektowanej powierzchni około 3.375 m2 i wymiarach około 1,5 m x około 2,25 

m, wyznaczone liniami malowanymi farbą, bliżej określone w Załączniku nr 3 

do niniejszej Umowy, 

e. Komórka Lokatorska – wydzielone pomieszczenie znajdujące się w 

Garażu Podziemnym oznaczone numerem ___, o projektowanej powierzchni 

___, wskazane w Załączniku nr 3 do niniejszej Umowy. Deweloper 

zastrzega, że w komórkach lokatorskich mogą znajdować się różnego rodzaju 

instalacje, w tym wodno-kanalizacyjna i kanalizacji deszczowej, służące obsłudze 

Budynku, których  przebieg nie został uwidoczniony w Załączniku nr 3, lecz 

wynika z projektu wykonawczego Inwestycji, z którym Nabywca ma możliwość 

zapoznania się w Biurze Sprzedaży Inwestycji. Jednocześnie Nabywca oświadcza, 

że powyższe jest mu wiadome i nie będzie w związku z tym składał żadnych 

roszczeń i zastrzeżeń, 

f. Przedmiot Umowy – Lokal Mieszkalny oraz prawo do korzystania z 

Miejsca Postojowego/ prawo do korzystania z Komórki Lokatorskiej/ prawo do 

korzystania z Miejsca Postojowego dla Motocykli,  

g. Ustawa o Własności Lokali – ustawa z 24.06.1994 r., 

h. Ustawa o ochronie praw nabywcy lokalu mieszkalnego lub domu 

jednorodzinnego – ustawa z 16.09.2011r.  

 

§ 3 Lokal Mieszkalny 

 

1. Deweloper zobowiązuje się do wybudowania Budynku, a następnie 

ustanowienia w nim odrębnej własności Lokalu Mieszkalnego i 

przeniesienia na Nabywcę własności tego Lokalu Mieszkalnego oraz 

wszelkich praw niezbędnych do korzystania z Lokalu Mieszkalnego, w tym wraz z 

odpowiadającym temu Lokalowi Mieszkalnemu udziałem w Nieruchomości 

Wspólnej, za cenę w kwocie ___ zł brutto (___ zł netto), a Nabywca 

zobowiązuje się tak wydzielony Lokal Mieszkalny wraz z odpowiadającym temu 

Lokalowi Mieszkalnemu udziałem w Nieruchomości Wspólnej kupić za cenę i na 

warunkach określonych w niniejszej Umowie. Umowa, o której mowa w 

niniejszym § 3.1 określana będzie „Umową Przyrzeczoną”. Umowa 

Przyrzeczona zostanie zawarta na wezwanie i w terminie wskazanym przez 

Dewelopera, zgodnie z postanowieniami § 8.1, jednak nie później niż do 

30.04.2023 r.   

2. Położenie Budynku, Segmentu 8 i Segmentu 8 A na Nieruchomości, 

usytuowanie Lokalu Mieszkalnego w Budynku oraz układ pomieszczeń i 

projektowana powierzchnia Lokalu Mieszkalnego zostały określone w Załączniku 

Nr 1 do Prospektu Informacyjnego stanowiącego Załącznik nr 1 do niniejszej 

Umowy. Deweloper zastrzega, że wskazane w Załączniku Nr 1 do Prospektu 

Informacyjnego, rozmieszczenie w Lokalu Mieszkalnym poszczególnych sprzętów 

i urządzeń, w tym grzejników, ma charter jedynie przykładowy i nie przesądza o 

znajdowaniu się konkretnych podejść instalacyjnych umożliwiających podłączenie 

Z komentarzem [AW9]: Niepotrzebne skreślić 
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tych sprzętów i urządzeń w danym miejscu. Informacje o przebiegu i rozkładzie 

instalacji w Lokalu Mieszkalnym będą Nabywcy udzielane na żądanie, w oparciu o 

aktualną dokumentację projektową Inwestycji.   

3. Standard wykończenia części wspólnych Budynku i terenu wokół niego, 

opisany jest w Prospekcie Informacyjnym stanowiącym Załącznik nr 1 do 

niniejszej Umowy.  

4. Standard wykończenia Lokalu Mieszkalnego opisany jest w Prospekcie 

Informacyjnym stanowiącym Załącznik nr 1 do niniejszej Umowy.  

5. W wyniku pomiarów powykonawczych, o których mowa w § 2 (a), może 

nastąpić zmiana powierzchni Lokalu Mieszkalnego w stosunku do powierzchni 

projektowanej określonej w Załączniku nr 1 do Prospektu Informacyjnego 

stanowiącego Załącznik nr 1 do niniejszej Umowy. Zmiana taka nie będzie 

stanowić zmiany niniejszej Umowy ani nie będzie traktowana jako wada Lokalu 

Mieszkalnego. Cena Lokalu Mieszkalnego ulegnie odpowiednio zwiększeniu lub 

zmniejszeniu jeżeli zmiana powierzchni Lokalu Mieszkalnego wyniesie więcej niż 

2%, a zmiana Ceny zostanie obliczona według stawki za metr kwadratowy 

zgodnie z § 9.6. Jeżeli wzrost Ceny miałby wynieść więcej niż 3% Nabywca 

będzie uprawniony do odstąpienia od Umowy. To samo uprawnienie będzie 

przysługiwało Nabywcy jeśli zmiana powierzchni Lokalu Mieszkalnego wyniesie 

więcej niż 3%, niezależnie od  tego w jaki sposób wpłynie to na Cenę. 

Oświadczenie o odstąpieniu od Umowy z przyczyn, o których mowa w niniejszym 

ustępie, winno być złożone zgodnie z § 14.3. Skorzystanie z prawa odstąpienia 

od  Umowy z przyczyn wskazanych w niniejszym ustępie 5, nie rodzi obowiązku 

zapłaty kary umownej. Deweloper informuje, iż wprowadzenie przez Nabywcę 

Zmian Aranżacji, o których mowa w § 14’ nie ma wpływu na Cenę, ale może 

doprowadzić do zwiększenia powierzchni Lokalu Mieszkalnego i spowodować 

wzrost stawki podatku VAT. W takiej sytuacji Deweloper naliczy podwyższoną 

stawkę podatku VAT, co będzie oznaczało zmianę Ceny, a Nabywcy nie będzie 

przysługiwało prawo do odstąpienia od umowy zgodnie z postanowieniami § 9.6. 

Na dzień zawarcia niniejszej Umowy powstanie Lokalu Mieszkalnego o 

powierzchni przekraczającej 150 m2, powoduje obowiązek naliczenia 23 % 

stawki podatku VAT od powierzchni przekraczającej 150 m2.  

6. Nabywca zobowiązuje się do współdziałania z Deweloperem w wykonaniu 

niniejszej Umowy na warunkach w niej opisanych, a w szczególności do zapłaty 

Ceny, stawienia się na wezwanie do Okazania Lokalu Mieszkalnego, Odbioru 

Przedmiotu Umowy, podpisania protokołów Odbioru, zawarcia na wezwania 

Umowy Przyrzeczonej, udzielenia Deweloperowi opisanych w niniejszej Umowie 

pełnomocnictw.  

 

§ 4 Miejsce Postojowe, Miejsce Postojowe dla Motocykli, Komórka 

Lokatorska.  

  

1. Deweloper zobowiązuje się w Umowie Przyrzeczonej zapewnić Nabywcy 

prawo do wyłącznego korzystania ze znajdujących/znajdującego się w 

Garażu Podziemnym: 

Z komentarzem [AW10]: Zapis w umowach, których 

przedmiotem jest nabycie prawa do wyłącznego korzystania z MP, 

MPdM, KL. 
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a.  Miejsca Postojowego - za jednorazowym wynagrodzeniem (płatnym 

zgodnie z harmonogramem) w kwocie ___ zł brutto, ___ zł netto (przy 

uwzględnieniu stawki VAT w wysokości 8 %),   

b. Miejsca Postojowego dla Motocykli - za jednorazowym wynagrodzeniem 

(płatnym zgodnie z harmonogramem) w kwocie ___ zł brutto, ___ zł 

netto (przy uwzględnieniu stawki VAT w wysokości 8 %),   

c. Komórki Lokatorskiej - za jednorazowym wynagrodzeniem (płatnym zgodnie 

z harmonogramem) w kwocie ___ zł brutto, ___ zł netto (przy 

uwzględnieniu stawki VAT w wysokości 8 %),   

a Nabywca zobowiązuje się wyrazić zgodę w Umowie Przyrzeczonej na 

korzystanie z Miejsca Postojowego/Miejsca Postojowego dla Motocykli/ 

Komórki Lokatorskiej w sposób opisany w niniejszej Umowie oraz uiścić z 

tego tytułu jednorazowe wynagrodzenie na rzecz Dewelopera w wysokości 

opisanej powyżej.  

2. Nabywca przyjmuje do wiadomości, że prawo do wyłącznego korzystania z 

Miejsca Postojowego/Miejsca Postojowego dla Motocykli/ Komórki 

Lokatorskiej będzie przysługiwało mu na podstawie Umowy o podział quoad  

usum i będzie nierozerwalnie związane z posiadanym przez Nabywcę 

udziałem w Nieruchomości Wspólnej. Oznacza to, że Nabywca nie będzie 

mógł przenieść na osobę trzecią prawa do korzystania z Miejsca 

Postojowego/Miejsca Postojowego dla Motocykli/ Komórki Lokatorskiej, 

chyba, że osoba ta będzie jednocześnie nabywała udział w Nieruchomości 

Wspólnej związany z Lokalem Mieszkalnym lub będzie jednocześnie 

współwłaścicielem Nieruchomości Wspólnej w związku z innym lokalem. 

3. Nabywca przyjmuje do wiadomości i wyraża zgodę na to, że jako osoba 

wyłącznie uprawniona do korzystania z Miejsca Postojowego/Miejsca 

Postojowego dla Motocykli/ Komórki Lokatorskiej  będzie własnym 

staraniem i na swój koszt dbał o jego/jej/ich utrzymanie lub pokrywał 

koszty związane z jego/jej/ich utrzymaniem i zarządem nim - w przypadku 

ustalenia takich przez właścicieli  Nieruchomości Wspólnej, na podstawie 

uchwały Wspólnoty Mieszkaniowej bądź w inny sposób.  

4. Nabywca w Umowie Przyrzeczonej m.in.:  

a) zapewni, że on jak również jego następcy prawni będą uznawać i szanować 

ustalony sposób korzystania z Nieruchomości Wspólnej, a w tym sposób 

korzystania z Garażu Podziemnego,  

b) wyrazi zgodę na sukcesywne zawieranie przez Dewelopera Umowy o podział 

uoad  usum, a w tym Garażu Podziemnego i  zrzeknie się wszelkich 

roszczeń z tego tytułu, jak również wyrazi zgodę na dokonywanie 

odpowiednich wpisów w księdze wieczystej prowadzonej dla Nieruchomości 

Wspólnej,  

c) wyrazi zgodę na nieodpłatne korzystanie przez Dewelopera z Nieruchomości 

Wspólnej łącznie z Garażem Podziemnym celem wykonania określonych 

prac wykończeniowych budowlanych, remontowych w zakresie Inwestycji. 

Z komentarzem [AW11]: Niepotrzebne skreślić 
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5. Nabywca przyjmuje do wiadomości, że z uwagi na charakter rzeczy wspólnej 

wykluczony jest zgodnie z art. 211 Kodeksu cywilnego podział fizyczny rzeczy 

wspólnej, wobec czego zrzeka się prawa dochodzenia takiego podziału.   

 

§ 4 Miejsca Postojowe, Miejsca Postojowe dla Motocykli, Komórki 

Lokatorskie w Garażu Podziemnym.  

  

1. Nabywca oświadcza, że jest mu wiadome iż korzystanie ze znajdujących się 

w Garażu Podziemnym miejsc postojowych, miejsc postojowych dla 

motocykli, komórek lokatorskich, jak i wjazd do tego Garażu będą możliwe 

jedynie przez współwłaścicieli, którzy nabędą wyłączne prawo do 

korzystania ze znajdujących się w Garażu Podziemnym miejsc postojowych, 

miejsc postojowych dla motocykli, komórek lokatorskich. 

2. Z uwagi na brak nabycia przez Nabywcę prawa do wyłącznego korzystania z 

miejsca postojowego, miejsca postojowego dla motocykli, komórki 

lokatorskiej, Nabywcy nie będzie przysługiwało prawo korzystania z  

żadnego znajdującego się w Garażu Podziemnego miejsca postojowego, 

miejsca postojowego dla motocykli, komórki lokatorskiej.  

3. Nabywca w Umowie Przyrzeczonej m.in.:  

d) zapewni, że on jak również jego następcy prawni będą uznawać i szanować 

ustalony sposób korzystania z Nieruchomości Wspólnej, a w tym sposób 

korzystania z Garażu Podziemnego,  

e) wyrazi zgodę na sukcesywne zawieranie przez Dewelopera Umowy o podział 

quoad usum i zrzeknie się wszelkich roszczeń z tego tytułu, jak również 

wyrazi zgodę na dokonywanie odpowiednich wpisów w księdze wieczystej 

prowadzonej dla Nieruchomości Wspólnej,  

f) wyrazi zgodę na nieodpłatne korzystanie przez Dewelopera z 

Nieruchomości Wspólnej łącznie z Garażem Podziemnym celem wykonania 

określonych prac wykończeniowych budowlanych, remontowych w zakresie 

Inwestycji. 

4. Nabywca przyjmuje do wiadomości, że z uwagi na charakter rzeczy 

wspólnej wykluczony jest zgodnie z art. 211 Kodeksu cywilnego podział fizyczny 

rzeczy wspólnej, wobec czego zrzeka się prawa dochodzenia takiego podziału.   

 

§ 4’ Ogródek  

1. Na podstawie Umowy o podział quoad usum Nabywca będzie miał prawo 

do wyłącznego korzystania z wydzielonego Ogródka, znajdującego się przy 

Budynku, przylegającego do Lokalu Mieszkalnego, zgodnie z Załącznikiem Nr 1 

do Prospektu Informacyjnego stanowiącego Załącznik Nr 1 do niniejszej Umowy. 

2. Nabywca przyjmuje do wiadomości, że prawo do wyłącznego korzystania z 

Ogródka będzie nierozerwalnie związane z posiadanym przez Nabywcę udziałem 

w Nieruchomości związanym z nabytym Lokalem Mieszkalnym. Oznacza to, że 

Nabywca nie będzie mógł przenieść na osobę trzecią samego prawa do 

korzystania z Ogródka bez przeniesienia na niego prawa do Lokalu Mieszkalnego. 

Z komentarzem [AW18]: Zapis w umowach, których 

przedmiotem nie jest nabycie prawa do wyłącznego korzystania z 

MP, MPdM, KL. 

Z komentarzem [AW19]: Zapis w umowach, których 
przedmiotem jest Lokal, z którym  jest związane prawo do 

korzystania z Ogródka.   
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3. Nabywca przyjmuje do wiadomości i wyraża zgodę na to, że jako wyłącznie 

uprawniony do korzystania z Ogródka będzie obowiązany do udostępnienia 

Ogródka celem utrzymania Nieruchomości Wspólnej w należytym stanie, w tym 

przeprowadzenia czynności porządkowych, serwisowych, remontów i napraw, 

ustawieniu rusztowań oraz będzie własnym staraniem i na własny koszt będzie 

dbał o jego utrzymanie.  

4. Deweloper zapewni wydzielenie Ogródków, bez ich urządzania, poza 

wyrównaniem podłoża i wysianiem trawy.  

5. Z uwagi na położenie Ogródków nad Garażem Podziemnym, zakazane jest 

prowadzenie jakichkolwiek robót i prac, a w szczególności dokonywanie montażu 

jakichkolwiek elementów na głębokości przekraczającej 20 cm, z uwagi na 

poprowadzone pod powierzchnią elementy instalacji i pozostałej infrastruktury 

technicznej oraz znajdujące się elementy Budynku, w tym stropu Garażu 

Podziemnego. Z uwagi na wyniesienie Ogródków ponad poziom terenu, na części 

Ogródków – gdzie będzie to wymagane - zostaną dodatkowo zamontowane 

odpowiednie zabezpieczenia.  

6. Ponadto na terenie Ogródków mogą znajdować się urządzenia 

odwadniające elementy Nieruchomości, wymagające okresowego oczyszczania, a 

w tym dostępu do nich osób trzecich.   

7. Zmiana projektowanej powierzchni Ogródka nie stanowi zmiany Umowy i 

nie jest podstawą zmiany Ceny, gdyż nie jest ona zależna od jego powierzchni.  

§ 4’ Antresola 

1. W Lokalu Mieszkalnym, na stropie pośrednim będzie znajdować się 

Antresola, której powierzchnia wliczona została do określonej w § 2 (a) 

powierzchni Lokalu Mieszkalnego i uwzględniona w Cenie Lokalu Mieszkalnego. 

2. Antresola z uwagi na swój charakter musi pozostać przestrzenią otwartą i 

zakazane jest jej częściowe lub całkowite stałe zamknięcie. 

3. Z poziomu Antresoli będzie wyjście na przylegający do niej taras. 

4. Na dachu Budynku, w bezpośrednim sąsiedztwie tarasów, będą znajdować 

się urządzenia służące do prawidłowego funkcjonowania Budynku, których 

konserwacja będzie wymagać dostępu osób trzecich. 

5. W związku z uzyskiwaniem zaświadczenia o samodzielności Lokalu 

Mieszkalnego i zastosowaniem odpowiednich przepisów, które będą 

obowiązywały w dacie występowania o uzyskanie tego zaświadczenia, może 

okazać się, że powierzchnia Antresoli nie zostanie uwzględniona jako 

powierzchnia użytkowa Lokalu Mieszkalnego przy jego wyodrębnianiu, jak 

również nie zostanie ujawniona w zaświadczeniu o samodzielności Lokalu 

Mieszkalnego i w księdze wieczystej, która zostanie założona dla Lokalu 

Mieszkalnego po jego wyodrębnieniu, co oznacza, że w księdze wieczystej jak i w 

katastrze nieruchomości powierzchnia Lokalu Mieszkalnego może zostać 

ograniczona jedynie do powierzchni Lokalu Mieszkalnego bez uwzględnienia 

powierzchni Antresoli. W takim wypadku udział związany z Lokalem Mieszkalnym 

w Nieruchomości Wspólnej będzie mógł być liczony również bez uwzględniania 

Z komentarzem [AW20]: §4’ w Umowach, których 
przedmiotem jest lokal z antresolą 
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powierzchni Antresoli. Powyższe nie będzie stanowić wady Lokalu Mieszkalnego, 

nie będzie mogło być podstawą do żądania obniżenia Ceny Lokalu Mieszkalnego 

przez Nabywcę ani nie będzie stanowić podstawy prawnej do odstąpienia od 

Umowy przez Nabywcę lub niezawarcia Umowy Przyrzeczonej.  

 

§ 5 Dopuszczalne zmiany 

 

1. Deweloper jest uprawniony do dokonywania dowolnego łączenia i 

podziałów lokali oraz do zmiany przeznaczenia lokali w ten sposób, że 

przekształci je w lokale usługowe lub inne o przeznaczeniu innym niż mieszkalne 

lub odwrotnie, przy czym dokonywana zmiana nie spowoduje niemożliwości 

korzystania z Lokalu Mieszkalnego zgodnie z jego przeznaczeniem. W przypadku  

łączenia lub podziałów lokali albo zmiany sposobu użytkowania lub sposobu 

przeznaczenia lokali Deweloper jest uprawniony do wprowadzenia związanych z 

tym zmian i do przeprowadzenia określonych robót budowlanych. Dotyczy to 

w szczególności zmiany przeszklenia elewacji, zamontowania odpowiedniej 

stolarki drzwiowej  i okiennej,  itp. Zmiany takie i roboty budowlane nie 

wymagają zgody Nabywcy.  

2. Deweloper  może wprowadzić w Inwestycji zmiany wynikające z 

opracowania projektu wykonawczego, zamiennego (w tym występować i 

uzyskiwać decyzje zmieniające Pozwolenia na Budowę) lub nadzoru autorskiego 

projektanta.  

 

§ 6 Dzień zakończenia budowy 

 

1. Rozpoczęcie robót w ramach Inwestycji nastąpiło 15.04.2021 r. 

Planowany Dzień Zakończenia Budowy to 31.12.2022 r., przy czym może być to 

termin wcześniejszy. 

2. Deweloper będzie uprawniony do zmiany Dnia Zakończenia Budowy: 

a. jeżeli Nabywca opóźni się z wpłatą którejkolwiek raty Ceny lub innych 

należności wobec Dewelopera - o czas opóźnienia wpłaty, przy czym 

Deweloper nie traci możliwości dochodzenia innych roszczeń przysługujących 

mu w takim przypadku na mocy niniejszej Umowy lub przepisów prawa, w 

szczególności do żądania zapłaty odsetek ustawowych za czas opóźnienia; 

b. innych przyczyn leżących po stronie Nabywcy, uniemożliwiających bądź 

utrudniających wykonanie robót w przewidzianym terminie – o czas trwania 

tych przeszkód; 

c. w razie zaistnienia siły wyższej, zmian przepisów prawnych lub wydania 

decyzji administracyjnych lub orzeczeń sądów, lub decyzji władz państwowych 

uniemożliwiających, ograniczających, utrudniających lub wstrzymujących 

prowadzenie prac budowlanych lub dostawę materiałów lub w inny sposób 

wpływających na możliwość wykonywania robót, lub też innych przyczyn nie 

leżących po stronie Dewelopera, w tym związanych ze stanem epidemii lub 

zagrożenia epidemicznego wywołanego wirusem SARS-CoV-2 lub innym 

wirusem - o czas trwania tych przeszkód; 
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d. w razie wystąpienia w trakcie prowadzenia robót budowlanych konieczności 

wykonania dodatkowych robót, których w chwili podpisywania niniejszej 

Umowy nie można było przewidzieć – o czas wykonywania tych robót. 

3. Opóźnienia w zawarciu Umowy Przyrzeczonej powstałe z przyczyn, o których 

mowa w § 6.2 powyżej, nie będą skutkować powstaniem po stronie Dewelopera 

odpowiedzialności odszkodowawczej, a w szczególności obowiązku zapłaty kary 

umownej lub jakichkolwiek kwot na rzecz Nabywcy.  

 

§ 7 Odbiór Przedmiotu Umowy i procedura usuwania wad, Okazanie 

Lokalu Mieszkalnego 

 

1. Odbiór Przedmiotu Umowy nastąpi na wezwanie Dewelopera, w terminie przez 

niego wskazanym, po uzyskaniu odnośnie Inwestycji Pozwolenia na 

użytkowanie. O terminie odbioru Deweloper zawiadomi Nabywcę w wybranej 

przez siebie formie tj. bądź drogą poczty elektronicznej bądź w formie 

pisemnej. Uprzednio albo jednocześnie z zawiadomieniem o terminie Odbioru 

Deweloper przedstawi Nabywcy informację o obmiarze Lokalu Mieszkalnego 

oraz ewentualnej wynikającej z niego zmianie Ceny (jeśli zmiany w tym 

zakresie wystąpią). Termin Odbioru wyznaczony zgodnie z postanowieniami 

powyżej nie będzie jednak późniejszy niż 30.04.2023 r., choć może to być 

termin wcześniejszy. Jeżeli Nabywca nie stawi się na Odbiór w wyznaczonym 

terminie, Deweloper wystosuje drugie wezwanie do Odbioru. Warunkiem 

Odbioru jest uprzednie uregulowanie przez Nabywcę wszystkich należności 

wobec Dewelopera, w tym zapłata pozostałej części Ceny, a to w terminie nie 

późniejszym niż 7 dni od dnia wezwania do zapłaty przez Dewelopera.  

2. W Odbiorze będzie uczestniczyć osoba upoważniona przez Dewelopera i 

Nabywca lub jego pełnomocnik. Nabywca ma prawo zaproszenia dwóch osób do 

udziału w Odbiorze. Odbiór zostanie potwierdzony protokołem zdawczo-

odbiorczym podpisanym przez obie Strony. Z chwilą podpisania protokołu 

Odbioru nastąpi wydanie Lokalu Mieszkalnego wraz z Ogródkiem, Komórki 

Lokatorskiej/ Miejsca Postojowego/ Miejsca Postojowego dla Motocykli w 

posiadanie Nabywcy i z tą chwilą przejdą na Nabywcę wszelkie ryzyka i 

obciążenia związane z jego/ich użytkowaniem.  

3. W razie stwierdzenia przez strony w trakcie Obioru wad Przedmiotu Umowy, 

Nabywca może zgłosić te wady do protokołu zdawczo-odbiorczego. Deweloper 

będzie zobowiązany w terminie 14 dni od dnia podpisania tego protokołu, 

doręczyć Nabywcy oświadczenie o uznaniu wad lub oświadczenie o odmowie 

uznania wad oraz o jej przyczynach. W przypadku uznania wad Deweloper jest 

zobowiązany, w terminie 30 dni od dnia podpisania protokołu, usunąć uznane 

wady. Jeżeli Deweloper, mimo zachowania należytej staranności, nie usunie 

wad w powyższym terminie, Deweloper może wskazać odpowiedni, inny termin 

usunięcia wad wraz z uzasadnieniem opóźnienia.   

4. Nie będą uważane za wady drobne odstępstwa od opisu standardu wykończenia 

zawartego w Prospekcie Informacyjnym stanowiącym Załącznik Nr 1 do 

niniejszej Umowy, które nie powstały z przyczyn tkwiących w użytych 

Z komentarzem [AW21]: Niepotrzebne skreślić 
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materiałach lub nie są spowodowane nienależytym wykonaniem robót 

budowlanych oraz nie uniemożliwiają korzystania z Przedmiotu Umowy.  

5. Przed ziszczeniem się przesłanek do dokonania Odbioru, zgodnie z 

postanowieniami powyżej, Deweloper ma możliwość zaproponowania Nabywcy 

technicznego okazania Lokalu Mieszkalnego („Okazanie Lokalu”), celem 

dokonania przez Nabywcę uprzedniego (przed Odbiorem), technicznego 

zbadania Lokalu Mieszkalnego. Deweloper przewiduje, że Okazanie Lokalu 

będzie możliwe od 01.08.2022 r. W przypadku zaproponowania Nabywcy przez 

Dewelopera Okazania Lokalu, Nabywca winien stawić się w wyznaczonym 

terminie i dokonać technicznej oceny stanu Lokalu Mieszkalnego oraz 

przedstawić uwagi do tego stanu. Okazanie Lokalu nie będzie stanowić Odbioru 

Lokalu  ani nie będzie stanowić uznania przez Dewelopera ewentualnych wad 

Lokalu Mieszkalnego wskazanych przez Nabywcę podczas Okazania Lokalu. 

Okazanie Lokalu jest czynnością faktyczną i ma na celu zapoznanie Nabywcy ze 

stanem Lokalu Mieszkalnego i doprowadzenie w miarę możliwości do 

bezusterkowego Odbioru Lokalu przez Nabywcę w terminie Odbioru.  

6. Zakres robót wykończeniowych Lokalu Mieszkalnego, które będą wykonywane 

przez Nabywcę lub osoby działające na jego zlecenie nie może naruszać 

konstrukcji Budynku i musi być wykonany zgodnie z dokumentacją techniczną i 

sztuką budowlaną, obowiązującymi przepisami prawa jak również Instrukcją 

użytkowania lokalu i Budynku, którą Nabywca otrzyma od Dewelopera O 

wszelkich planowanych zmianach budowlanych lub instalacyjnych Nabywca jest 

zobowiązany z odpowiednim wyprzedzeniem zawiadomić Dewelopera wskazując 

na sposób i zakres zamierzonych zmian. Deweloper ma prawo wyrazić opinię w 

zakresie planowanych zmian, w tym wnieść sprzeciw. W przypadku dokonania 

przez Nabywcę, nawet po uprzednim zawiadomieniu Dewelopera lub wyrażenia 

przez niego opinii, jakichkolwiek zmian budowlanych, instalacyjnych czy innych 

ingerujących w Przedmiot Umowy o charakterze innym niż prace 

wykończeniowe, w tym dokonania jakichkolwiek przeróbek w zakresie instalacji 

wewnętrznych, Nabywca traci roszczenia do Dewelopera w zakresie 

dokonanych zmian i ich następstw i jest za te zmiany oraz ich skutki wyłącznie 

odpowiedzialny, również wobec osób trzecich. 

7. Szczegółowe zasady możliwych do wykonania prac ingerujących w Lokal 

Mieszkalny i Nieruchomość Wspólną oraz zasady utrzymania Budynku, Garażu 

Podziemnego, lokali, Ogródków balkonów i tarasów oraz prowadzenia 

ewentualnych prac, będzie określała Instrukcja korzystania z Lokalu 

Mieszkalnego i z Budynku, którą Nabywca otrzyma podczas Odbioru i do której 

winien się stosować.  

 

§ 8 Przeniesienie własności Lokalu Mieszkalnego oraz ustanowienie 

prawa do wyłącznego korzystania z Miejsca Postojowego / Miejsca 

Postojowego dla Motocykli/ Komórki Lokatorskiej 

 

1. Umowa Przyrzeczona zostanie zawarta na wezwanie Dewelopera, we 

wskazanym przez Dewelopera terminie i miejscu, po spełnieniu się ostatniej z 

Z komentarzem [AW22]: Niepotrzebne skreślić 
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niżej wymienionych przesłanek, nie później jednak niż 30.04.2023 r. 

Wezwanie Nabywcy przez Dewelopera do zawarcia Umowy Przyrzeczonej 

nastąpi w formie takiej samej jak  wezwanie do Odbioru (zgodnie z 

postanowieniami § 7.1), co najmniej z siedmiodniowym wyprzedzeniem. 

Przesłankami zawarcia Umowy Przyrzeczonej są: 

a. dokonanie przez Nabywcę zapłaty pełnej Ceny oraz wszelkich płatności, jakie 

mogą być należne od Nabywcy na rzecz Dewelopera;  

b. wydanie przez właściwy organ zaświadczenia o samodzielności Lokalu 

Mieszkalnego, 

c. wydanie decyzji udzielającej Pozwolenia na użytkowanie Inwestycji. 

2. Z uwagi na konieczność zagwarantowania zakończenia Inwestycji w terminie 

oraz zapewnienia jej prawidłowego funkcjonowania, Nabywca zobowiązuje 

się, że w Umowie Przyrzeczonej lub w odrębnym dokumencie podpisanym 

wraz z Umową Przyrzeczoną, udzieli Deweloperowi oraz wskazanym przez 

niego podmiotom, nieodwołalnego i niegasnącego na wypadek śmierci, z 

prawem substytucji, pełnomocnictwa do:  

a. przeniesienia praw i obowiązków z umów dotyczących dostawy mediów i 

funkcjonowania Inwestycji na Wspólnotę Mieszkaniową,  

b. do ustanawiania na Nieruchomości Wspólnej ograniczonych praw rzeczowych 

(z wyłączeniem hipotek) na rzecz innych przedsiębiorstw, w tym użyteczności 

publicznej, w celu realizacji sieci, przyłączy, instalacji, doprowadzenia i 

odprowadzania mediów do Nieruchomości Wspólnej oraz Budynków w 

zakresie wymaganym obowiązującymi przepisami i należytym 

funkcjonowaniem Inwestycji,  

c. dokonywania czynności faktycznych i prawnych obejmujących prowadzenie i 

zakończenie robót budowlanych w Budynkach i na Nieruchomości Wspólnej,  

d. do reprezentowania Nabywcy na zebraniach właścicieli i głosowania nad 

uchwałami w zakresie opisanym pod lit. a) – c).   

3. Nadto w Umowie Przyrzeczonej między innymi:  

a. zostanie zawarty wniosek o wydzielenie Lokalu Mieszkalnego z księgi 

wieczystej prowadzonej dla Nieruchomości i o założenie dla niego odrębnej 

księgi wieczystej oraz ujawnienie dokonanego Umową Przyrzeczoną podziału 

Nieruchomości Wspólnej do korzystania, 

b. Nabywca wyrazi zgodę na poprowadzenie przez Nieruchomość Wspólną 

wszelkich instalacji związanych z funkcjonowaniem Inwestycji,  

c. Nabywca wyrazi zgodę, na nieodpłatne instalowanie przez Dewelopera lub 

podmioty przez niego wskazane na Nieruchomości Wspólnej do czasu 

sprzedaży wszystkich lokali zrealizowanych w ramach Inwestycji nośników 

reklamowych według jego uznania,  

d. Nabywca wyrazi zgodę na ustanowienie na Nieruchomości Wspólnej 

nieodpłatnych praw użytkowania oraz odpowiednich służebności na rzecz 

przedsiębiorstw dostarczających media do Nieruchomości Wspólnej lub 

nieruchomości sąsiednich, oraz przedsiębiorstw  które będą wykonywać usługi 

na rzecz mieszkańców Inwestycji, a także obciążenie Nieruchomości Wspólnej 

innymi prawami, celem zapewnienia należytego funkcjonowania Inwestycji,   
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4. Wszelkie koszty i opłaty związane z zawarciem Umowy Przyrzeczonej, 

założeniem księgi wieczystej dla Lokalu Mieszkalnego oraz wpisami do ksiąg 

wieczystych ponosi Nabywca, w tym w szczególności wynagrodzenie 

notariusza i opłatę sądową.  

 

§ 9. Cena Lokalu Mieszkalnego, opłata z tytułu prawa do korzystania z 

Miejsca Postojowego, Miejsca Postojowego dla Motocykli,  Komórki 

Lokatorskiej,  

 

1. Cena netto Lokalu Mieszkalnego wraz z ceną nabycia ułamkowej części prawa 

własności Nieruchomości wynosi ___ zł i zostanie podwyższona o odpowiednią 

stawkę podatku VAT. Cena brutto wynosi ___ zł („Cena Lokalu 

Mieszkalnego”), w tym podatek VAT w stawce 8% obowiązujący w dacie 

zawarcia niniejszej Umowy, który wynosi ___ zł. W Cenie Lokalu Mieszkalnego 

zawarte jest już wynagrodzenie za wyłączne prawo do korzystania z Ogródka.  

2. Jednorazowe wynagrodzenie z tytułu wyłącznego prawa do korzystania z Miejsca 

Postojowego wynosi netto ___ zł i będzie podwyższone o odpowiednią stawkę 

podatku VAT, która na dzień dzisiejszy wynosi 8 %. Wysokość wynagrodzenia 

brutto wynosi ___ zł („Opłata za Miejsce Postojowe”), w tym podatek VAT 

który w dacie zawarcia niniejszej Umowy wynosi ___ zł.    

3. Jednorazowe wynagrodzenie z tytułu wyłącznego prawa do korzystania z Miejsca 

Postojowego dla Motocykli wynosi netto ___ zł i będzie podwyższone  o 

odpowiednią stawkę podatku VAT, która na dzień dzisiejszy wynosi 8 %. 

Wysokość wynagrodzenia brutto wynosi ___ zł („Opłata za Miejsce 

Postojowe dla Motocykli”), w tym podatek VAT obowiązujący w dacie zawarcia 

niniejszej Umowy wynosi ___ zł.    

4. Jednorazowe wynagrodzenie z tytułu wyłącznego prawa do korzystania z Komórki 

Lokatorskiej wynosi netto ___ zł i będzie podwyższone o odpowiednią stawkę 

podatku VAT, która na dzień dzisiejszy wynosi 8 %. Wysokość wynagrodzenia 

brutto wynosi ___ zł („Opłata za Komórkę Lokatorską”), w tym podatek VAT 

obowiązujący w dacie zawarcia niniejszej Umowy wynosi ___ zł.    

5. Cena Lokalu Mieszkalnego, Opłata za Miejsce Postojowe, Opłata za Miejsce 

Postojowe dla Motocykli oraz Opłata za Komórkę Lokatorską będą stanowiły 

łącznie Cenę. 

6. W przypadku wystąpienia różnicy powierzchni Lokalu Mieszkalnego w stosunku 

do powierzchni określonej w Załączniku nr 1 do Prospektu Informacyjnego 

stanowiącego Załącznik Nr 1 do niniejszej Umowy, mającej zgodnie z § 3.5 

wpływ na Cenę Lokalu Mieszkalnego, Cena Lokalu Mieszkalnego zostanie 

obliczona jako iloczyn ___ zł. netto za 1m2 powierzchni Lokalu Mieszkalnego i 

powiększona o stawkę podatku VAT.  

7. W przypadku nałożenia podatku VAT w stawkach innych niż 8% dla Lokalu 

Mieszkalnego, co wpłynie również na zmianę Opłaty za Miejsce Postojowe/Miejsce 

Postojowe dla Motocykli/ Komórkę Lokatorską, na podstawie przepisów 

wprowadzonych w życie po dniu zawarcia niniejszej Umowy a przed dniem 

zapłaty ostatniej raty Ceny, Deweloper będzie mieć prawo do odpowiedniej 

Z komentarzem [AW23]: Niepotrzebne skreślić 

Z komentarzem [AW24]: Zapis dla Lokali z Ogródkiem 

Z komentarzem [AW25]: Niepotrzebne skreślić 

Z komentarzem [AW26]: Niepotrzebne skreślić  

 

Zapis ust. 5 w umowach, których przedmiotem jest jedynie LM: Cena 

Lokalu Mieszkalnego stanowi również Cenę. 

Z komentarzem [AW27]: Niepotrzebne skreślić 
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zmiany Ceny. W takim przypadku Deweloper zawiadomi Nabywcę o zmianie Ceny 

i wezwie do zawarcia porozumienia, którego celem będzie odpowiednia zmiana 

niniejszej Umowy wyznaczając odpowiedni termin na jej zawarcie. W takim 

wypadku Nabywcy przysługiwać będzie prawo do odstąpienia od niniejszej 

Umowy, zgodnie z § 14.3. Jeżeli Nabywca nie stawi się w wyznaczonym terminie 

w celu podpisania zmiany niniejszej Umowy, ani nie dostarczy Deweloperowi 

oświadczenia o odstąpieniu od Umowy, Deweloperowi przysługiwać będzie prawo 

odstąpienia od niniejszej Umowy, zgodnie z § 14.6.  

 

§ 10 Zapłata Ceny  

1. Nabywca zobowiązuje się do zapłacenia Ceny, według harmonogramu 

płatności przedstawionego poniżej:  

a) ___ % Ceny pomniejszona o uiszczoną opłatę rezerwacyjną w wysokości 

___ (która to opłata wraz  zawarciem niniejszej Umowy zostaje zaliczona na 

poczet Ceny), tj. kwota  ___ w terminie 10 dni od dnia zawarcia niniejszej 

Umowy, 

b) ___ % Ceny - płatne w terminie 3 miesięcy od dnia zawarcia niniejszej 

Umowy, 

c) ___ % Ceny - płatne w terminie 6 miesięcy od dnia zawarcia niniejszej 

Umowy, 

d) ___ % Ceny - płatne po wezwaniu przez Dewelopera do zapłaty, o którym 

mowa w § 7.1. 

2. Wpłaty, o których mowa w ust. 1 dokonywane będą na indywidualny 

rachunek powierniczy danego Nabywcy prowadzony w Alior Bank S.A. z siedzibą 

w Warszawie, oznaczony numerem……………………………………………,  

3. Za dzień dokonania zapłaty Strony uznają dzień uznania rachunku 

wskazanego powyżej.  

4. Wpłaty będą zaliczane w następującej kolejności: należne odsetki od 

zaległych kwot, należny podatek VAT, spłata odpowiednio należnej raty Ceny.  

5. Cena może ulec zmianie również z uwagi na wprowadzone na żądanie 

Nabywcy Zmiany Aranżacji, prowadzące do powstania Lokalu Mieszkalnego o 

powierzchni, od której naliczana jest wyższa stawka podatku VAT. W takiej 

sytuacji Nabywcy nie przysługuje prawo odstąpienia od niniejszej Umowy, a jest 

on zobowiązany zapłacić Cenę z uwzględnieniem zmodyfikowanej stawki podatku 

VAT. Pozostałe zmiany powierzchni Lokalu Mieszkalnego w wyniku wprowadzenia 

na żądanie Nabywcy Zmian Aranżacji nie mają wpływu na Cenę i nie mogą być 

podstawą odstąpienia od Umowy. 

 

§ 11 Rękojmia za wady 

 

1. Deweloper ponosi wobec Nabywcy odpowiedzialność z tytułu rękojmi za 

wady Przedmiotu Umowy, na zasadach ogólnych, z tym że bieg terminów tej 

odpowiedzialności rozpoczyna się od daty Odbioru.  

Z komentarzem [AW28]: Indywidualny rachunek w ramach 

OMRP Nabywcy 



20 

 

  

2. Wystąpienie wad lub usterek Przedmiotu Umowy, które ujawniły się po 

dacie Odbioru, Nabywca zobowiązany jest zgłosić Deweloperowi na piśmie 

niezwłocznie.  

3. Deweloper nie ponosi odpowiedzialności za wady Przedmiotu Umowy w 

przypadku:  

a. wystąpienia wad jakichkolwiek elementów, które nie były objęte Umową, 

bądź nie były wykonane lub dostarczone przez Dewelopera;  

b. gdy wystąpienie wad jest następstwem wprowadzenia przez Nabywcę  we 

własnym zakresie przeróbek i zmian technicznych, wykonanych również za 

uprzednim poinformowaniem a nawet zgodą Dewelopera;  

c. gdy wystąpienie wad jest następstwem działania lub zaniechania Nabywcy 

lub osób działających w jego imieniu i na jego rzecz lub osób trzecich, za 

które Deweloper nie ponosi odpowiedzialności.  

4. W przypadku uznania przez Dewelopera zgłoszonych przez Nabywcę wad 

Lokalu Mieszkalnego, Nabywca zobowiązany jest do udostępnienia Lokalu 

Mieszkalnego, w odpowiednim terminie wskazanym przez Dewelopera lub przez 

podmioty działające na jego rzecz. Brak udostępnienia Lokalu Mieszkalnego we 

wskazanym terminie lub brak kontaktu z Nabywcą, będzie traktowany jako 

uniemożliwienie Deweloperowi usunięcia wady, co może skutkować zwolnieniem 

Dewelopera z obowiązku jej usunięcia.  

 

§ 12 Koszty utrzymania i zarząd Nieruchomością Wspólną 

 

1. Nabywcę będą obciążały koszty określone w Ustawie o Własności Lokali, 

ponoszone w związku z używaniem i utrzymaniem Lokalu Mieszkalnego i 

Nieruchomości Wspólnej. Szczegółowy sposób ponoszenia tych kosztów i ich 

wysokość określają uchwały Wspólnoty Mieszkaniowej. 

2. Nabywca w Umowie Przyrzeczonej wyrazi  zgodę i przystąpi do ustalonego 

w umowie z Zarządcą sposobu i zasad zarządu Nieruchomością Wspólną bądź 

innego ustalonego i obowiązującego w dniu zawarcia Umowy Przyrzeczonej 

sposobu zarządu Nieruchomością Wspólną.  Nabywca wyrazi zgodę na treść 

umów o zarząd  Nieruchomością Wspólną i zobowiąże się  stosować do ich treści.   

 

§13 Cesja praw wynikających z Umowy 

 

1. Deweloper oświadcza, że wszelkie powstałe i mogące powstać wierzytelności z 

niniejszej Umowy wobec Nabywcy zostały przelane, na rzecz Banku jako 

zabezpieczenie wierzytelności z tytułu Umów Kredytu.  

2. Nabywca niniejszym oświadcza, że przyjmuje do wiadomości dokonanie na rzecz 

Banku przelewu wierzytelności, o którym mowa w ust. 1.    

3. Nabywca może przed dniem zapłaty ostatniej części Ceny wnioskować o 

wyrażenie zgody na przeniesienie praw i obowiązków z niniejszej Umowy na 

rzecz osoby trzeciej (Cesjonariusza). Przeniesienie przez Nabywcę praw i 

obowiązków wynikających z niniejszej Umowy na Cesjonariusza będzie mogło 

nastąpić wyłącznie w ramach jednej czynności prawnej, za uprzednią zgodą 
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Banku oraz Dewelopera. Deweloper wyrazi zgodę na przeniesienie praw i 

obowiązków jakie przysługują Nabywcy na mocy niniejszej Umowy na 

Cesjonariusza po wyrażeniu zgody przez Bank oraz pod warunkiem, że zostanie 

wykazane, iż  Cesjonariusz posiada środki finansowe na wywiązanie się z Umowy 

w zakresie obowiązku zapłaty Ceny.  

4. Jeśli cesja praw i obowiązków dojdzie do skutku zgodnie z ust. 3, płatności 

dokonane wcześniej przez Nabywcę będą zaliczone na poczet płatności, do 

których dokonania zobowiązany jest Cesjonariusz.  

5. Cesja wymagać będzie dla swej ważności podpisania porozumienia między 

Nabywcą, Cesjonariuszem oraz Deweloperem jak również będzie wiązać się z 

obowiązkiem zapłaty przez Nabywcę na rzecz Dewelopera kwoty 3.000,00 zł 

(trzy tysiące złotych) tytułem jednorazowej opłaty związanej z przygotowaniem 

dokumentów oraz  uzyskaniem odpowiednich zgód i wykonaniem innych 

koniecznych czynności związanych z dokonywaną cesją praw i obowiązków z 

niniejszej Umowy. W przypadku uzyskania przez Nabywcę kredytu na zakup 

Przedmiotu Umowy, dodatkowo wymagana będzie zgoda banku kredytującego 

Nabywcę. 

6. Nabywca oświadcza, że nie będzie występować przeciwko Deweloperowi z 

jakimikolwiek roszczeniami o zwrot jakichkolwiek kwot uznanych na rzecz 

Cesjonariusza w związku z dokonaniem cesji praw i obowiązków, o której mowa 

powyżej.  

 

§ 14 ODSTĄPIENIE OD UMOWY I  KARY UMOWNE 

 

1. Nabywca ma prawo odstąpienia od niniejszej Umowy w terminie  

30 dni od dnia jej zawarcia, jeżeli:  

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

ochronie praw nabywcy lokalu mieszkalnego lub domu jednorodzinnego,  

b) informacje zawarte w niniejszej Umowie nie są zgodne z informacjami 

zawartymi w prospekcie informacyjnym lub w załącznikach, za wyjątkiem zmian, 

o których mowa w art. 22 ust. 2 Ustawy o ochronie praw nabywcy lokalu 

mieszkalnego lub domu jednorodzinnego,  

c) Deweloper nie doręczył Nabywcy prospektu informacyjnego wraz z 

załącznikami zgodnie z art. 18 i 19 Ustawy o ochronie praw nabywcy lokalu 

mieszkalnego lub domu jednorodzinnego, 

d) informacje zawarte w prospekcie informacyjnym lub w załącznikach, na 

podstawie których zawarto niniejszą Umowę, są niezgodne ze stanem 

faktycznym i prawnym w dniu podpisania niniejszej Umowy,  

e) prospekt informacyjny, na podstawie którego zawarto niniejszą Umowę nie 

zawiera informacji określonych we wzorze prospektu informacyjnego 

stanowiącym załącznik do Ustawy o ochronie praw nabywcy lokalu mieszkalnego 

lub domu jednorodzinnego.  

2. Nabywca ma prawo odstąpić od niniejszej Umowy, w wypadku gdy Deweloper 

nie przeniesie na Nabywcę w terminie do 30.04.2023 r., własności Lokalu 

Mieszkalnego wraz z udziałem w Nieruchomości Wspólnej pomimo dokonania 
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rozliczenia pełnej Ceny oraz wszelkich płatności, jakie mogą być należne od 

Nabywcy na rzecz Dewelopera. Przed skorzystaniem z prawa odstąpienia od 

Umowy, o którym mowa w niniejszym ustępie  Nabywca wyznaczy Deweloperowi 

120 dniowy termin do zawarcia Umowy Przyrzeczonej poprzez wysłanie w formie 

pisemnej wezwania na adres siedziby Dewelopera.  

3. Nabywcy przysługuje prawo odstąpienia od niniejszej Umowy ze skutkiem 

natychmiastowym w przypadku, gdy powierzchnia Lokalu Mieszkalnego zmieni 

się z przyczyn innych niż Zmiany Aranżacji o więcej niż 3 % lub gdy Cena Lokalu 

Mieszkalnego wzrośnie zgodnie z postanowieniami § 3.5 o więcej niż 3 % - z 

uwagi na wynik obmiaru powierzchni Lokalu Mieszkalnego lub też gdy Cena 

ulegnie zmianie ze względu na zmianę stawki podatku VAT, o której mowa w § 

9.7; przy czym z prawa odstąpienia w tych wypadkach Nabywca może skorzystać 

w terminie  14 dni od otrzymania zawiadomienia od  Dewelopera o zmianie 

powierzchni lub Ceny. Skorzystanie z prawa odstąpienia od Umowy w wypadkach 

opisanych w niniejszym ustępie nie powoduje obowiązku zapłaty kary umownej 

przez żadną ze Stron.  

4. Deweloper ma prawo odstąpić od niniejszej Umowy, gdy Nabywca nie 

spełnia świadczenia pieniężnego w terminie lub wysokości określonej w niniejszej 

Umowie, pomimo wezwania Nabywcy 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.  

5. Deweloper ma prawo odstąpić od niniejszej Umowy jeśli Nabywca nie stawił 

się w celu podpisania zmiany niniejszej Umowy w celu zmiany Ceny w związku ze 

zmianą stawki podatku VAT. Prawo to Deweloper może wykonać w terminie do 

31.12.2023 r.  

6. Deweloper ma prawo odstąpić od niniejszej Umowy, gdy Nabywca lub jego 

pełnomocnik nie stawi się do Odbioru lub do zawarcia Umowy Przyrzeczonej,  

pomimo dwukrotnego doręczenia Nabywcy wezwania w formie pisemnej w 

odstępie co najmniej 60 dni, chyba że niestawienie się Nabywcy jest 

spowodowane działaniem siły wyższej.  

7. W wypadku odstąpienia przez jedną ze stron od niniejszej Umowy zgodnie z 

art. 29 Ustawy o ochronie praw nabywcy lokalu mieszkalnego lub domu 

jednorodzinnego, jak również w przypadku innego rozwiązania niniejszej Umowy, 

zasady zwrotu środków wpłaconych przez Nabywcę reguluje Umowa Rachunku 

Powierniczego, a zasady funkcjonowania tego rachunku oraz wypłat z niego 

zostały opisane w Prospekcie Informacyjnym stanowiącym Załącznik Nr 1 do 

niniejszej Umowy. Środki wpłacone przez Nabywcę na inny niż opisany w § 10.2 

rachunek (w wypadku gdy takie zostaną wpłacone i zajdą przesłanki do ich 

zwrotu), w tym w przypadku odstąpienia od niniejszej Umowy przez jedną ze 

Stron, zostaną zwrócone przez Dewelopera w terminie 30 dni od zawiadomienia 

Nabywcy o odstąpieniu od Umowy przez Dewelopera – w przypadku odstąpienia 

Dewelopera albo otrzymania oświadczenia Nabywcy o odstąpieniu od Umowy 

oraz oświadczenia Nabywcy w formie pisemnej z podpisem notarialnie 

poświadczonym zawierającego zgodę na wykreślenie roszczenia o zawarcie 
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Umowy Przyrzeczonej z działu III księgi wieczystej prowadzonej dla 

Nieruchomości – w przypadku odstąpienia Nabywcy.  

8. W wypadku odstąpienia od niniejszej Umowy przez którąkolwiek ze Stron, 

Deweloper wystawi faktury VAT – korekty dotyczące faktur VAT wystawionych w 

związku z wpłatami dokonanymi przez Nabywcę, które powinny zostać podpisane 

przez Nabywcę.  

9. W przypadku odstąpienia od Umowy przez którąkolwiek ze Stron z winy 

drugiej Strony, Strona odstępująca od Umowy może żądać od drugiej Strony 

zapłaty kary umownej w wysokości stanowiącej 5% Ceny. Prawo żądania zapłaty 

kary umownej nie dotyczy sytuacji gdy odstąpienie następuje z przyczyn 

określonych w  §14.3 i 14.5. 

10. Ponadto w przypadku odstąpienia od niniejszej Umowy przez Dewelopera, 

Nabywca nie będzie miał prawa żądać zwrotu nakładów poczynionych w Lokalu 

Mieszkalnym.  

 

§ 14’ ZMIANY ARANŻACJI LOKALU MIESZKALNEGO 
 
1. Nabywca, w terminie do 30.09.2021 r., uprawniony jest do wnioskowania 

o dokonanie zmian aranżacji wnętrz Lokalu Mieszkalnego, w stosunku do 

rozkładu pomieszczeń określonego w Załączniku nr 1 do Prospektu 

Informacyjnego stanowiącego Załącznik Nr 1 do niniejszej Umowy lub standardu 

wykończenia, określonego w Prospekcie Informacyjnym stanowiącym Załącznik 

Nr 1 do niniejszej Umowy („Zmiany Aranżacji”), tylko jeśli łącznie spełnione są 

następujące warunki: 

a) pozostają one w zgodzie z zasadami sztuki budowlanej, nie powodują 

większej niż 3% zmiany powierzchni Lokalu Mieszkalnego; chyba, że w takim 

wypadku wyrazi zgodę na zrzeczenie się prawa odstąpienia od Umowy oraz 

zmianę Ceny z uwagi na zmianę stawki podatku VAT w sytuacji gdy w wyniku 

Zmian Aranżacji powstanie Lokal Mieszkalny o powierzchni ponad 150 m2, 

b) nie wymagają występowania o decyzję zatwierdzającą zmiany do 

pozwolenia na budowę; 

c) nie powodują zmian w konstrukcji, elewacji Budynku, przebiegu głównych 

pionów instalacyjnych lub w rozkładzie innych lokali; 

d) nie zwiększają rozmiaru prac budowlanych, podlegających wykonaniu 

przez Dewelopera;  

e) nie utrudniają dotrzymania terminu określonego w niniejszej Umowie jako 

Dzień Zakończenia Budowy i nie wymagają zmiany już wykonanych prac.  

2.  Zmiany Aranżacji nie mogą dotyczyć:  

a) konstrukcji Budynku, 

b) pionów instalacyjnych i technologicznych;  

c) elewacji Budynku, w tym otworów okiennych i balkonowych;  

d) ścian nośnych.   

3. Zmiany Aranżacji mogą dotyczyć:  

a) zmiany miejsca położenia, likwidacji i dostawiania ścian działowych,  
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b) przebiegu instalacji elektrycznej, RTV, TV SAT, internetowej, telefonicznej, 

domofonowej, bez zmian głównych pionów instalacyjnych, 

c) innych, uzgodnionych indywidualnie z Deweloperem.  

4. Zgłoszenie wniosku o dokonanie Zmian Aranżacji i ich zatwierdzenie następuje 

na formularzu stanowiącym Załącznik Nr 4 do niniejszej Umowy. 

Deweloper po uzyskaniu uprzedniej opinii projektanta dokonuje sprawdzenia 

czy spełniły się przesłanki opisane w ust. 1 - 3 powyżej i zatwierdza 

wprowadzenie Zmian. Wykonanie Zmian Aranżacji nastąpi jedynie na 

podstawie podpisanego przez Dewelopera oraz Nabywcę formularza, o którym 

mowa w niniejszym ustępie, po wyczerpaniu opisanej poniżej procedury.   

5. Deweloper będzie uprawniony do przesunięcia w czasie Dnia Zakończenia 

Budowy o czas niezbędny do wykonania Zmian Aranżacji.   

6. Nabywca zobowiązany jest do przedstawienia wniosku o Zmianę Aranżacji na 

formularzu stanowiącym Załącznik Nr 4 do niniejszej Umowy, do którego 

zostaną załączone rysunki w skali nie mniejszej niż 1: 100 z zaznaczeniem 

dokładnej lokalizacji zmian, z domiarami i legendą. Ocenę możliwości 

wprowadzenia Zmian Aranżacji i ich wprowadzenie do dokumentacji 

projektowej Inwestycji dokonuje wskazany przez Dewelopera projektant. 

Ocena ta zostanie dokonana po uiszczeniu przez Nabywcę wskazanej przez 

Dewelopera opłaty z tytułu oceny możliwości i wprowadzenia Zmian Aranżacji i 

wyceny Zmian Aranżacji, w wysokości wynikającej z zakresu Zmian. Opłatę z 

tytułu oceny i wprowadzania Zmian Aranżacji Nabywca uiszcza w terminie 5 

dni od dnia ustalenia wysokości tej opłaty i poinformowania o niej Nabywcy. 

Brak zapłaty opłaty w terminie oznacza rezygnację Nabywcy ze Zmian 

Aranżacji.   

7. Deweloper przedstawi Nabywcy, w terminie 40 dni od dnia złożenia przez 

niego prawidłowego, kompletnego wniosku o Zmianę Aranżacji, oraz 

uiszczeniu opłaty, o której mowa w ust. 6, opinię architekta z informacją czy 

wprowadzenie Zmian Aranżacji jest  możliwe, a jeśli tak to w jakim zakresie 

oraz wycenę kosztów wykonania Zmian Aranżacji („Koszt Zmian”) oraz 

wykonany przez architekta projekt Zmian Aranżacji („Projekt Zmian 

Aranżacji”). Zmiany Aranżacji zostają przyjęte przez Dewelopera do realizacji 

po potwierdzeniu przez Nabywcę zatwierdzenia Projektu Zmian Aranżacji oraz 

zobowiązania się do pokrycia Kosztu Zmian, w formie pisemnej na formularzu, 

o którym mowa w ust. 1.  

8. Nabywca jest zobowiązany do zapłaty Kosztu Zmian najpóźniej do dnia 

dokonania zapłaty ostatniej raty Ceny. Jeśli jednak Koszt Zmian przekroczy 

kwotę 5.000 zł. brutto, Deweloper jest uprawniony do zażądania jego zapłaty 

w całości lub w części przed przystąpieniem do wykonywania Zmian Aranżacji.  

9. Opłata o której mowa w ust. 6 i Koszt Zmian nie podlega zwrotowi przez 

Dewelopera, w sytuacjach opisanych w § 14. Opłata o której mowa w ust. 6 

nie podlega zwrotowi również gdy Nabywca odstąpi od Zmian Aranżacji lub 

Zmiany te w całości lub w części nie uzyskają akceptacji projektanta. 

10. Wprowadzenie i realizacja Zmian Aranżacji nie ma wpływu na Cenę (za 

wyjątkiem zmiany stawki podatku VAT), jak również zmiana powierzchni 



25 

 

  

Lokalu Mieszkalnego w  wyniku Zmian Aranżacji nie może być podstawą 

odstąpienia od Umowy przez Nabywcę. 

 

§ 15 Powiadomienia 

 

1. Wszelkie oświadczenia i doręczenia związane z wykonywaniem niniejszej 

Umowy dokonuje się przez przesłanie ich drogą poczty elektronicznej na adresy 

mailowe Stron, chyba, że Umowa albo przepis prawa wymaga złożenia 

oświadczenia w formie pisemnej – wówczas doręczenia dokonuje się poprzez 

wręczenie drugiej Stronie pisma za pokwitowaniem (osobiście lub pocztą 

kurierską) lub wysłanie go listem poleconym. W takim wypadku pismo uważa się 

za doręczone w dniu pokwitowania jego odbioru lub, w razie wysłania przesyłką 

poleconą - po upływie terminu na odbiór przesyłki od operatora pocztowego (po 

tzw. awizowaniu przesyłki). W przypadku kierowania korespondencji w formie 

elektronicznej uznaje się, że została ona doręczona w dniu zapisania wiadomości 

na serwerze odbiorcy.  

2. Adresami Stron do korespondencji  i adresami poczty elektronicznej, na 

które dokonuje się doręczeń i powiadomień, o których mowa w ust. 1 są adresy 

do korespondencji wskazane na wstępie niniejszej Umowy. Strony zobowiązują 

się w formie pisemnej informować się o zmianie podanych na wstępie umowy 

adresów do korespondencji i adresów poczty elektronicznej, pod rygorem 

skutecznego doręczenia pisma wysłanego na adres dotychczasowy. 

  

§ 16 INFORMACJE O ADMINISTRATORZE DANYCH OSOBOWYCH, 
PRZESŁANKACH I PRAWACH PRZYSŁUGUJĄCYCH OSOBOM, KTÓRYCH 
DANE PRZETWARZANE SĄ PRZEZ ALIOR BANK SA 

 

1. Nabywca został poinformowany i wyraża zgodę o wiadomości, że w 

bankowym zbiorze danych Banku, jako administratora danych osobowych, 

będą przetwarzane jego dane osobowe w celu wykonywania przez Bank 

czynności związanych z prowadzeniem przez Bank rachunków bankowych 

dla Inwestycji, w szczególności wynikających z Umowy rachunku 

powierniczego.  

2. Nabywca potwierdza, że przyjął do wiadomości, że: 

a) Administratorem jego danych osobowych jest Bank, 

b) we wszystkich sprawach związanych z ochroną danych osobowych w Banku 

możliwy jest kontakt z Inspektorem Ochrony Danych na dedykowaną 

skrzynkę iod@alior.pl, 

c) Bank otrzyma dane Nabywcy od Dewelopera w związku z prowadzeniem 

Umowy Rachunku Powierniczego, 

d) kontakt z Bankiem możliwy jest: 

(i) w Placówkach Banku, 

(ii) telefonicznie w Contact Center (19 502, lub 12 370 70 00), 

(iii) poprzez System Bankowości Internetowej (dla Klienta 

zalogowanego), 

mailto:iod@alior.pl
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(iv) listownie – na adres korespondencyjny Banku: Alior Bank S.A., ul. 

Postępu 18B, 02-676 Warszawa. 

e) cele i podstawa prawna przetwarzania danych : Bank będzie przetwarzać 

dane Nabywcy :  

(i) w celu realizacji Umowy Rachunku Powierniczego oraz obsługi Umowy 

Deweloperskiej (art. 6 ust. 1 lit c i f. Rozporządzenia Parlamentu 

Europejskiego z 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w 

związku z przetwarzaniem danych osobowych), 

(ii) w celach archiwizacyjnych na podstawie art. 74 ustawy z 29.09.1994 r. o 

rachunkowości, 

(iii) w celu realizacji obowiązków związanych z przeciwdziałaniem praniu 

pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu. Podstawą prawną przetwarzania 

danych jest obowiązek prawny wynikający z ustawy o przeciwdziałaniu 

praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu,  

(iv) w celu podejmowania czynności w związku z przeciwdziałaniem 

przestępstwom gospodarczym, w tym wyłudzeniom pożyczek i kredytów. 

Podstawą prawną przetwarzania danych jest prawnie uzasadniony interes 

Banku, 

(v) dla celów rozpatrywania reklamacji Nabywcy i zgłoszonych roszczeń – do 

momentu przedawnienia potencjalnych roszczeń wynikających z umowy 

lub z innego tytułu. Zakres czasowy przetwarzania danych w powyższym 

celu określa art. 118 Kodeksu cywilnego. Podstawą prawną przetwarzania 

danych jest obowiązek prawny wynikający z art. 3-10 ustawy o 

rozpatrywaniu reklamacji przez podmioty rynku finansowego i o Rzeczniku 

Finansowym, 

f) okres przechowywania danych : Bank będzie przetwarzać dane osobowe 

Nabywcy przez okres trwania umowy, a następnie tak długo jak wynika to z 

przepisów prawa. Szczegółowe okresy przechowywania przewidziane są w 

przepisach prawa bankowego, przepisach podatkowych, prawa cywilnego, 

przepisach o rachunkowości, przepisach o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz 

finansowaniu terroryzmu, 

g) kategorie odbiorców danych: Bank może udostępniać dane osobowe 

jedynie podmiotom upoważnionym do ich uzyskania na podstawie przepisów 

prawa, a w szczególności art. 104 - 106 d ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. 

Prawo bankowe. Ponadto dane osobowe Nabywcy na podstawie art. 6 a ustawy 

Prawo bankowe, mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane 

osobowe na zlecenie administratorów, m.in. dostawcom usług IT, dostawcom 

usług kurierskich i innych usług koniecznych do zapewnienia sprawnego i 

bezpiecznego funkcjonowania Banku. Ponadto Bank może przekazywać 

Pana/Pani dane podmiotom przetwarzającym dane w celu windykacji należności, 

czy też agencjom marketingowym, przy czym takie podmioty przetwarzają dane 

na podstawie umowy z administratorem, a przekazanie tych danych objęte jest 

środkami bezpieczeństwa oraz kontrolą ze strony banku jako administratora 

danych, 
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h) kategorie przetwarzanych danych: imię i nazwisko, PESEL/NIP, data 

urodzenia, KRS/CEIDG, dokument tożsamości, seria/numer dokumentu 

tożsamości, adres  zameldowania, procentowy udział Nabywcy w Lokalu 

Mieszkalnym, informację czy Umowa Deweloperska jest przedmiotem cesji na 

bank finansujący Nabywcę, numer Rachunku Indywidulanego, 

i) prawa osoby, której dane dotyczą: Nabywcy przysługuje prawo dostępu do 

swoich danych osobowych oraz prawo żądania ich sprostowania, usunięcia lub 

ograniczenia ich przetwarzania. W zakresie, w jakim podstawą przetwarzania 

danych osobowych jest przesłanka prawnie uzasadnionego interesu 

administratora, Nabywcy przysługuje prawo wniesienia sprzeciwu wobec 

przetwarzania jego danych osobowych. W zakresie, w jakim dane są 

przetwarzane w celu zawarcia i wykonywania umowy lub przetwarzane na 

podstawie zgody przysługuje Nabywcy prawo do przenoszenia danych, tj. 

do otrzymania od administratora danych osobowych Nabywcy 

w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie nadającym się do 

odczytu maszynowego. W celu skorzystania z powyższych praw należy 

skontaktować się z administratorem danych lub z Inspektorem Ochrony Danych, 

korzystając ze wskazanych wyżej danych kontaktowych; Nabywcy przysługuje 

prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych 

osobowych, 

j) Informacja o wymogu podania danych: w zakresie w jakim przetwarzanie 

danych osobowych Nabywcy następuje w celu zawarcia i realizacji umowy z 

Bankiem, podanie danych jest niezbędne do zawarcia umowy. Podanie danych 

osobowych jest dobrowolne, jednakże bez ich podania nie jest możliwe 

rozpatrzenie wniosku o produkt Banku oraz zawarcie i realizacja umowy. Podanie 

danych osobowych w celach marketingowych jest dobrowolne.  

 

 § 17 Postanowienia końcowe 

 

1. Spory związane z wykonywaniem niniejszej Umowy Strony zobowiązują się 

rozwiązać w drodze negocjacji, a gdyby okazało się to niemożliwe, poddadzą je 

pod rozstrzygnięcie właściwego sądu powszechnego.  

2. W związku z ustanowieniem na prawie własności Nieruchomości hipoteki 

opisanej w § 1.12  Deweloper oświadcza, iż zgodnie z Umowami Kredytowymi 

zawartymi przez Dewelopera z Bankiem, Bank jest zobowiązany na wniosek 

Dewelopera wydać dla nabywców poszczególnych lokali w Inwestycji promesę, z 

której będzie wynikać, że Bank wyrazi zgodę na bezobciążeniowe odłączenie 

sprzedawanych lokali wraz udziałem w Nieruchomości, wybudowanych w ramach 

finansowanej przez Bank Inwestycji zawierające warunek, iż ostateczna zgoda na 

bezobciążeniowe odłączenie danego lokalu zostanie wydana po uregulowaniu 

wszystkich zobowiązań Nabywcy wobec Dewelopera (w szczególności po zapłacie 

całości Ceny) z tytułu przedmiotowego Lokalu Mieszkalnego wraz z przynależnym 

udziałem w Nieruchomości na rachunek prowadzony w Banku. Deweloper jest 

uprawniony do ustanowienia innych niż opisana wyżej hipotek na prawie 

własności Nieruchomości na zabezpieczenie zobowiązań finansowych 
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zaciągniętych na realizację Inwestycji, przy czym w wypadku skorzystania  przez 

Dewelopera z tego uprawnienia mają zastosowanie odpowiednio zapisy zdania 

poprzedniego.  

3. Przedstawione Nabywcy materiały reklamowe, niestanowiące  załączników 

do niniejszej Umowy tj. foldery, rysunki poglądowe, szkice, animacje filmowe, 

nie stanowią oferty sprzedaży i nie mogą być traktowane przez Nabywcę jako 

zobowiązanie Dewelopera do zachowania określonego kształtu i formy oraz 

ukształtowania terenu Inwestycji.   

4. Jeśli z treści niniejszej Umowy nie wynika nic innego, to jeśli po stronie 

Nabywcy występują co najmniej dwie osoby ich zobowiązania i wierzytelności 

względem Dewelopera są solidarne, a prawo odstąpienia od Umowy może zostać 

wykonane jedynie łącznie.  

5. Jeżeli zgodnie z postanowieniami niniejszej Umowy dzień, w którym Strony 

zobowiązane są dokonać określonej czynności przypada w sobotę lub dzień 

ustawowo wolny od pracy w Rzeczpospolitej Polskiej, to Strony dokonają tej 

czynności w pierwszym dniu roboczym następującym po tym dniu.  

6.  Niniejsza Umowa zostaje zawarta w wykonaniu zawartej wcześniej 

pomiędzy Stronami umowy rezerwacyjnej i w pełni zastępuje jej postanowienia.  

7. Strony zgodnie ustalają, że w sprawach nieuregulowanych niniejszą 

umową będą miały zastosowanie przepisy Kodeksu cywilnego, przepisy ustawy z 

dnia 24 czerwca 1994 roku o własności lokali oraz przepisy ustawy z dnia 16 

września 2011 roku o ochronie praw nabywców lokalu mieszkalnego lub domu 

jednorodzinnego.  

8. Załączniki do Umowy stanowiące jej  integralną część:  

Załącznik Nr 1  - Prospekt informacyjny wraz z załącznikami (które stanowią 

również załączniki do Umowy i jej integralną część),  

Załącznik Nr 2  - Oświadczenie w zakresie danych osobowych Nabywcy dla 

Dewelopera 

Załącznik Nr 3 - Rzut Garażu Podziemnego w Budynku wraz z oznaczeniem 

Miejsca Postojowego, Miejsca Postojowego dla motocykli, Komórki Lokatorskiej.  

Załącznik Nr 4 – Formularz Zmian 

9. Koszty niniejszej Umowy ponoszą Strony po połowie.  

§ 18. Notariusz pouczył strony o przepisach Ustawy o ochronie praw nabywcy 

lokalu mieszkalnego lub domu jednorodzinnego.  

§ 19. Strony wnoszą aby notariusz na podstawie Umowy złożył wniosek do 

Sądu Rejonowego dla Krakowa–Podgórza w Krakowie, IV Wydziału Ksiąg 

Wieczystych, aby Sąd ten w działach III ksiąg wieczystych KR1P/00105863/8, 

KR1P/00221935/3 i KR1P/0001585/6 wpisał roszczenie na rzecz Nabywcy 

o zawarcie umowy przenoszącej własność Lokalu Mieszkalnego, wynikające z 

zawarcia niniejszej Umowy. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 

§ 20. Pobrano: - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 

1.  tytułem opłaty sądowej od wpisu w księdze wieczystej na podstawie art. 7 

ustawy z 14.02.1991 r. - prawo o notariacie oraz art. 43 ustawy z 28.07.2005 r. 

o kosztach sądowych w sprawach cywilnych zarejestrowane pod numerem 

Repertorium tego aktu kwoty 150 zł, 150 zł i 150 zł, - - - - - - - - - - - - - - - - - -  

Z komentarzem [AW29]: W umowach poprzedzonych 

zawarciem Umowy, 
 rezerwacyjnej 

Z komentarzem [AW30]: Niepotrzebne skreślić 



29 

 

  

2. tytułem taksy notarialnej za dokonanie czynności notarialnej na podstawie 

§ 2 i 3 Rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z 28.06.2004 r. w sprawie 

maksymalnych stawek taksy notarialnej kwotę ___ zł, - - - - - - - - - - - - - - - - - 

3.  tytułem podatku od towarów i usług na podstawie art. 41 i 146aa ustawy z 

11.03.2004 r. o podatku od towarów i usług w stawce 23% kwotę ___ zł. - - - - - 

 Łącznie pobrano kwotę ___ zł. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 

 Akt ten został odczytany, przyjęty. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -  

 


