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UMOWA PRZEDWSTĘPNA  
SPRZEDAŻY DOTYCZĄCA NIERUCHOMOŚCI . 

 
zawarta w [miasto] w dniu [data] r. 

pomiędzy: 
 
MURAPOL REAL ESTATE SPÓŁKA AKCYJNA z siedzibą w Bielsku-Białej (43-300) przy ulicy 
Partyzantów nr 49, wpisanej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod 
numerem KRS 0000030723, REGON 3507570020, NIP 6771007078, reprezentowana przez 
pełnomocnika zgodnie z treścią pełnomocnictwa stanowiącego Załącznik nr 1, 
 
 
zwana dalej „Sprzedającym” lub „Deweloperem”, 
 
a:  
Pan/Pani: [nazwisko][imię],  
Stan cywilny: [żonaty][mężatka][wolny] 
W przypadku małżonków: [wspólność majątkowa][rozdzielność majątkowa]  
Dowód Osobisty: [seria][numer], ważny do: [data ważności dokumentu tożsamości] 
PESEL: [numer PESEL] 
Państwo urodzenia: [państwo urodzenia] 
Imiona Rodziców: [imię ojca], [imię matki] 
Zamieszkały w [kod pocztowy][miasto], przy ul. [ulica][numer domu][numer lokalu] 
Adres korespondencyjny: [jak wyżej]; [kod pocztowy][miasto],[ulica][numer domu][numer 
lokalu] 
Adres e-mail: [Email], 
Numer telefonu [nr tel.] 
 
lub 
 
Pan/Pani: [nazwisko][imię], prowadzący/cą działalność gospodarczą pod firmą [nazwa firmy], 
adres: [miejscowość, kod pocztowy, ulica, numer], NIP: [numer NIP]; REGON: [numer REGON] 
Stan cywilny: [żonaty][mężatka][wolny] 
W przypadku małżonków: [wspólność majątkowa][rozdzielność majątkowa]  
Dowód Osobisty: [seria][numer], ważny do: [data ważności dokumentu tożsamości] 
PESEL: [numer PESEL] 
Państwo urodzenia: [państwo urodzenia] 
Data urodzenia (w razie nieposiadania nr PESEL): [data urodzenia] 
Imiona Rodziców: [imię ojca], [imię matki] 
Zamieszkały w [kod pocztowy][miasto], przy ul. [ulica][numer domu][numer lokalu] 
Adres korespondencyjny: [jak wyżej] ; [kod pocztowy][miasto],[ulica][numer domu][numer 
lokalu] 
Adres e-mail: [Email], 
Numer telefonu [nr tel.] 
 
lub 
 
Nazwa: [Nazwa Klienta] z siedzibą w [kod pocztowy][miasto],[ulica][numer domu][numer 
lokalu] 
NIP: [numer NIP] ; REGON: [numer REGON] ; KRS: [numer KRS] 
Państwo rejestracji, rejestr handlowy oraz numer i data rejestracji (w razie nieposiadania nr NIP): 
[państwo rejestracji, rejestr handlowy oraz numer i data rejestracji] 
Sąd Rejestrowy: [miasto], kapitał zakładowy w wysokości: [wysokość kapitału] 
Adres e-mail: [Email], 
reprezentowany przez: [nazwisko] [imię reprezentanta spółki] 
Dowód Osobisty: [seria][numer], ważny do: [data ważności dokumentu tożsamości] 
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PESEL: [numer PESEL] 
Obywatelstwo: [obywatelstwo] 
Państwo urodzenia: [państwo urodzenia] 
Data urodzenia (w razie nieposiadania nr PESEL): [data urodzenia] 
 
Wykaz beneficjentów rzeczywistych:   
- Kupujący osobiście (będący osobą fizyczną) 
- inni (jeśli występują): 
Pan/Pani: [nazwisko][imię],  
PESEL: [numer PESEL] 
Państwo urodzenia: [państwo urodzenia] 
Dowód Osobisty: [seria][numer], ważny do: [data ważności dokumentu tożsamości] 
Zamieszkały w [kod pocztowy][miasto], przy ul. [ulica][numer domu][numer lokalu] 
 
 
zwany dalej „Kupującym” lub „Nabywcą” 
 
 

 
 

§1 
Deweloper oświadcza, że realizuje przedsięwzięcie inwestycyjne polegające na wybudowaniu 
budynków mieszkalnych w zabudowie wielorodzinnej wraz z infrastrukturą drogową na 
nieruchomości, tj. działki gruntu o numerze ewidencyjnym 794, 795, 796, 797, 798, 63/24, 63/25 
położonej w Krakowie, dla których Sąd dla Krakowa – Podgórza w Krakowie, IV Wydział Ksiąg 
Wieczystych prowadzi odpowiednio księgę wieczystą o numerze KR1P/00184196/8 oraz 
KR1P/00185780/6, KR1P/00633867/6 - „Nieruchomość” 
 

§2 
Przedmiot Umowy 

1. Przedmiotem Umowy jest: 
 

a) Lokal Mieszkalny (LM) - z przyporządkowanym roboczo nr [nr lokalu spod 
„Projekty/lokale”] położony na [piętro lokalu] piętrze o projektowej powierzchni 
[powierzchnia] m2, w budynku oznaczonym w dokumentacji technicznej nr [numer 
budynku] wraz z udziałem w częściach wspólnych Nieruchomości, który zostanie 
wyliczony przez uprawnionego architekta, po zakończeniu inwestycji – zgodnie 
z Załącznikiem nr 2,  

 
Prawo do korzystania z Miejsca Postojowego Zewnętrznego (MZ) oznaczonego 
numerem [nr miejsca postojowego zewnętrznego] - zgodnie z Załącznikiem nr 3, 

 
Komórka Lokatorska Przynależna (Komórka Lokatorska Przynależna KP) o numerze 
[numer komórki lokatorskiej przynależnej] zlokalizowana na kondygnacji nr [numer 
kondygnacji] budynku nr [numer budynku] – zgodnie z Załącznikiem nr 6, 

 
 
Cena brutto: [rabat] lub [cena spod zasobu] w tym VAT 8% 
 

b) Lokal Użytkowy (LU*) - z przyporządkowanym roboczo nr [nr lokalu spod 
„Projekty/lokale”] położony na [piętro lokalu] piętrze o projektowej powierzchni 
[powierzchnia] m2, w budynku oznaczonym w dokumentacji technicznej nr [numer 
budynku] wraz z udziałem w częściach wspólnych Nieruchomości, który zostanie 
wyliczony przez uprawnionego architekta, po zakończeniu inwestycji – zgodnie 
z Załącznikiem nr 2,  
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Prawo do korzystania z Miejsca Postojowego Zewnętrznego (MZ) oznaczonego 
numerem [nr miejsca postojowego zewnętrznego] - zgodnie z Załącznikiem nr 3, 

 
Komórka Lokatorska Przynależna (Komórka Lokatorska Przynależna KP) o numerze 
[numer komórki lokatorskiej przynależnej] zlokalizowana na kondygnacji nr [numer 
kondygnacji] budynku nr [numer budynku] – zgodnie z Załącznikiem nr 5, 

 
 
Cena brutto: [rabat] lub [cena spod zasobu] w tym VAT 23% 
 

 
 

lub  
 

c) Komórka Lokatorska w podziemiu (KL) o numerze [numer komórki lokatorskiej] 
zlokalizowana w podziemiu budynku [numer budynku] wraz z udziałem w częściach 
wspólnych Nieruchomości oraz prawem do wyłącznego korzystania - zgodnie 
z Załącznikiem nr 6,  
 
Cena brutto: [rabat] lub [cena spod zasobu] w tym VAT 23% 
 

d) Miejsce Postojowe w Garażu (MP) o numerze [numer miejsca postojowego w garażu] 
zlokalizowane w podziemiu budynku [numer budynku] wraz z udziałem w częściach 
wspólnych Nieruchomości oraz prawem do wyłącznego korzystania - zgodnie 
z Załącznikiem nr 4, 

 
Cena brutto: [rabat] lub [cena spod zasobu] w tym VAT 23% 

 

e) Miejsce Postojowe w Garażu (MP) o numerze [numer miejsca postojowego w garażu] 
zlokalizowane w podziemiu budynku [numer budynku] wraz z udziałem w częściach 
wspólnych Nieruchomości oraz prawem do wyłącznego korzystania wraz z Komórką 
Lokatorską w podziemiu (KL) o numerze [numer komórki lokatorskiej] zlokalizowaną 
w podziemiu budynku [numer budynku] wraz z udziałem w częściach wspólnych 
Nieruchomości oraz prawem do wyłącznego korzystania zwane (Pakietem) 
- zgodnie z Załącznikiem nr 7, 
 
Cena brutto: [rabat] lub [cena spod zasobu] w tym VAT 23% 

 

dalej zwany/e „Przedmiotem Umowy” 

2. Strony zgodnie ustalają, że udział w nieruchomości wspólnej zostanie wyliczony przez 
uprawnionego architekta, a zmiany w zakresie aranżacji ścianek działowych nie wpłyną na 
wielkość tego udziału. 
 
 

 
 
 

§3 
Pozwolenie na Budowę 

 
1. Sprzedający oświadcza, że na teren objęty inwestycją została wydana ostateczna decyzja 
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nr 1176/6740.1/2018 przez Prezydenta Miasta Krakowa z dnia 17.07.2018 r., znak: AU-01-
1.6740.1.2070.2017.MDY, przeniesiona następnie na Dewelopera decyzją nr 36/6740.5/2020 
przez Prezydenta Miasta Krakowa z dnia 07.02.2020 roku, znak: AU-01-1.6740.5.32.2020.EKO. 

2. Kupujący oświadcza, iż zapoznał się z istotnymi cechami zamierzenia inwestycyjnego 
obejmującego Przedmiot Umowy. 

 
 

§4 
Cena 

 
1. Niniejsza Umowa zostaje zawarta pod warunkiem wpłaty przez Kupującego na rachunek 

bankowy Dewelopera Nr mBank S.A. 54 1140 1081 0000 2014 9600 1001 kwoty 1000, 00 zł 
(słownie: tysiąc 00/100) zł tytułem zadatku, w terminie 1 dni od dnia zawarcia niniejszej 
Umowy, chyba że zadatek w tej kwocie znajduje pokrycie we wpłaconej przez Nabywcę 
uprzednio Opłacie Rezerwacyjnej w odniesieniu do tożsamego Przedmiotu Umowy.  

 
 W tytule przelewu należy wpisać nr nabywanego Przedmiotu Umowy. 

 
2. W przypadku zawarcia umowy przyrzeczonej Przedmiotu Umowy w formie aktu 

notarialnego (dalej: „Umowa Przyrzeczona”) wpłacony przez Kupującego zadatek będzie 
podlegał zaliczeniu na poczet Ceny Przedmiotu Umowy. 
 

3. Cena Przedmiotu Umowy wynosi [] zł brutto (słownie: ………………………………… złotych 
brutto). 

 

4. Cena wskazana w ust. 3 niniejszego paragrafu będzie płatna w następujących 
wysokościach i ratach przed zawarciem Umowy Przyrzeczonej - przelewem na rachunek 
bankowy nr:  54 1140 1081 0000 2014 9600 1001  – w następujących wysokościach:  
a) I rata, po uwzględnieniu płatności zadatku, o którym mowa w ust. 1 - w wysokości [] zł 

płatna w terminie do [] roku, 
b) II rata w wysokości [] zł płatna w terminie do [] roku, 
c) III rata w wysokości [] zł płatna w terminie do[] roku. 

 
5. Za dzień dokonania zapłaty przez Kupującego uważa się dzień uznania ww. kwoty na 

rachunku bankowym Sprzedającego. 
 
 

§5 
Odbiór Przedmiotu Umowy 

 
 
1. Sprzedający oświadcza, iż zakończył prace wykończeniowe w Przedmiocie Umowy oraz 

roboty wykończeniowe w częściach wspólnych niezbędne do uzyskania pozwolenia na 
użytkowania, uzyskując zaświadczenia o braku podstaw do wniesienia sprzeciwu w 
sprawie przystąpienia do użytkowania – odpowiednio w zakresie budynków E i F z dnia 
16.09.2021 r., w zakresie budynku D z dnia 06.10.2021 r. – Załącznik nr 8 

 
2. Po zakończeniu prac budowlanych o których mowa w ust. 1 powyżej oraz po zapłacie 

Ceny sprzedaży, o której mowa w § 4 powyżej, Strony zobowiązują się sporządzić i 
podpisać protokół odbioru Przedmiotu Umowy, stanowiący pokwitowanie spełnienia 
świadczenia Sprzedającego i wydanie w posiadanie Przedmiotu Umowy.  

  

3. Dzień i godzina odbioru Przedmiotu Umowy będzie wyznaczony przez Sprzedającego. 
Kupujący zostanie powiadomiony o takim odbiorze listem poleconym na adres 
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korespondencyjny lub za pośrednictwem wiadomości e-mail. Jeżeli Kupujący, pomimo 
zawiadomienia, będzie uchylał się od sporządzenia ww. protokołu, to Sprzedający będzie 
miał prawo dochodzenia od Kupującego odszkodowania na zasadach ogólnych. 
 

4. Z chwilą wydania Przedmiotu Umowy na Kupującego przechodzą wszelkie obowiązki 
związane z jego utrzymaniem, z utrzymaniem nieruchomości wspólnej - w szczególności z 
tą chwilą Kupujący ponosi wszelkie koszty eksploatacji oraz koszty utrzymania Przedmiotu 
Umowy (w tym koszty dostawy mediów do Przedmiotu Umowy) oraz nieruchomości 
wspólnej (w tym koszty dostawy mediów, utrzymania czystości, wywozu śmieci itp.). 

 
5. Kupujący zobowiązany będzie do uiszczania zaliczek na pokrycie kosztów określonych w 

ustępie 4 niniejszego paragrafu na rzecz powołanego administratora lub zarządcy, które 
następnie zostaną rozliczone według faktycznego z użycia. 

 
6. Za wszelkie prace wykonywane przez Kupującego i na jego zlecenie w Przedmiocie 

Umowy po jego wydaniu, Sprzedający nie odpowiada. Prace te Kupujący wykonuje na 
własną odpowiedzialność. 

 
 

§6 
Umowa Przyrzeczona 

 
1. Umowa Przyrzeczona zostanie zawarta w terminie do dnia _________________, względnie w 

razie wcześniejszego osiągnięcia przez Dewelopera gotowości do zawarcia Umowy 
Przeniesienia Własności  - w terminie wyznaczonym Nabywcy przez Dewelopera w 
pisemnym zawiadomieniu, doręczonym Nabywcy ze stosownym wyprzedzeniem 
względem wyznaczonego terminu. Termin na zwarcie Umowy Przeniesienia własności, 
wyznaczony przez Dewelopera Nabywcy w trybie opisanym w zdaniu poprzedzającym, nie 
może przypadać przed upływem przewidzianego w niniejszej Umowie terminu do zapłaty 
przez Nabywcę całej Ceny za Przedmiot Umowy. (termin przeniesienia własności lokali 
wskazany w PI na danej Inwestycji)  
 

2. Dzień i godzina zawarcia Umowy Przyrzeczonej podlega uzgodnieniu pomiędzy Stronami. 
Jeżeli uzgodnienie takie nie nastąpi, dzień i godzinę zawarcia Umowy Przyrzeczonej 
sprzedaży wyznaczy Sprzedający, z przynajmniej 7-dniowym (siedmiodniowym) 
wyprzedzeniem, uwzględniając przy tym uzasadnione potrzeby Kupującego, wówczas 
Kupujący zostanie powiadomiony o terminie zawarcia Umowy listem poleconym na adres 
korespondencyjny lub na adres email Kupującego wskazany w komparycji Umowy. W 
razie niezawarcia Umowy Przyrzeczonej wskutek okoliczności zależnych od Kupującego, w 
tym niestawiennictwa do Umowy Przyrzeczonej, pomimo prawidłowego zawiadomienia, 
Kupujący pokryje szkodę Sprzedającego wynikłą z rezerwacji Przedmiotu Umowy na rzecz 
Kupującego. 

 
3. Wszelkie koszty i opłaty związane z umowami notarialnymi ponosi Kupujący. Kupujący 

wyraża zgodę na zawarcie tych umów w kancelarii notarialnej wskazanej przez 
Sprzedającego, znajdującej się w tej samej miejscowości co inwestycja lub w 
miejscowości sąsiedniej, która to kancelaria będzie brała udział w opracowaniu i 
skompletowaniu dokumentów niezbędnych do zawarcia umowy Umowy Przyrzeczonej 
(np. konsultacja podziału fizycznego nieruchomości, przygotowanie projektów umów, 
pełnomocnictw). 

 

4. Termin zawarcia Umowy Przyrzeczonej może ulec przedłużeniu w przypadku wystąpienia 
okoliczności z przyczyn nieleżących po stronie Dewelopera i niezależnych od Dewelopera, 
a także z przyczyn stanowiących przypadki siły wyższej, jednak w każdym wypadku o czas 
nie dłuższy niż czas trwania przeszkód tego rodzaju. 
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§7 

Odstąpienie 

1. Sprzedający ma prawo odstąpić od niniejszej Umowy Przedwstępnej w przypadku 
niewykonania bądź niewłaściwego wykonania jej zapisów przez Kupującego lub braku 
zapłaty przez Kupującego Ceny w terminie i/lub kwotach określonych w § 4 - po 
dodatkowym wyznaczeniu Kupującemu 14-dniowego (czternastodniowego) terminu do 
wykonania zobowiązania umownego bądź do uiszczenia zapłaty Ceny lub jej Raty.  
 

2. Kupujący ma prawo odstąpić od niniejszej Umowy Przedwstępnej w formie pisemnej pod 
rygorem nieważności (w formie listu poleconego) w przypadku nie przeniesienia na 
Kupującego prawa własności Przedmiotu Umowy na podstawie Umowy Przyrzeczonej, w 
terminie określonym w § 6 ust. 1 powyżej z winy Sprzedającego.  Przed skorzystaniem z 
prawa do odstąpienia od niniejszej Umowy Przedwstępnej, Kupujący wyznaczy 
Sprzedającemu dodatkowy 120-dniowy (słownie: sto dwadzieścia dni) termin na 
przeniesienie na Kupującego prawa własności Przedmiotu Umowy na podstawie Umowy 
Przyrzeczonej, a w razie bezskutecznego upływu wyznaczonego terminu Kupujący będzie 
uprawniony do odstąpienia od niniejszej Umowy Przedwstępnej. W przypadku zawarcia 
umowy przedwstępnej w formie aktu notarialnego lub z notarialnym poświadczeniem 
podpisów, odstąpienie Kupującego jest skuteczne z momentem przedłożenia 
bezwarunkowej, nieodwołalnej i niewygasającej na wypadek śmierci zgody na 
wykreślenie roszczeń wpisanych w KW na jego rzecz w formie z podpisanymi notarialnie 
poświadczonymi, w tym roszczenia o przeniesienie własności Przedmiotu Umowy. 
 
 

§8 
Zgody i Oświadczenia 

1. Kupujący oświadcza, że wyraża zgodę na ewentualne dokonywanie przez Sprzedającego 
podziałów do korzystania zapewniających korzystanie z oznaczonych części 
nieruchomości oraz budynku przez pozostałych nabywców, współwłaścicieli 
nieruchomości wspólnej, którzy zgodnie z dokonanym podziałem uzyskają prawo do 
wyłącznego korzystania z części nieruchomości wspólnej oraz budynków w szczególności 
z przeznaczeniem jako balkony, tarasy i ogródki przydomowe.   
 

2. W przypadku, gdy Przedmiotem Umowy jest Lokal Użytkowy/Lokal Mieszkalny - Strony 
postanawiają, że w sytuacji, gdy Kupujący w ramach swojego udziału w nieruchomości 
wspólnej, będzie korzystać z wyłączeniem innych osób, z niewydzielonej części ogródka 
przydomowego, będzie on zobowiązany dbać o estetyczny wygląd tego ogródka i 
żywotność posadzonych w nim roślin oraz ponosić koszty utrzymania tego ogródka. 
Niewykonanie powyższego zobowiązania będzie upoważniało administratora 
powołanego przez Sprzedającego, jak również wspólnotę i zarządcę do wykonania 
zastępczego na koszt i ryzyko nabywcy. 

 
3. Sprzedający będzie uprawniony do dokonywania podziałów geodezyjnych i scaleń 

gruntów w obrębie Nieruchomości dla zapewnienia sprawnego przebiegu realizacji 
inwestycji, co Kupujący przyjmuje do wiadomości i wyraża na to zgodę. Kupujący 
zobowiązuje się do przedłożenia Sprzedającemu przy zawarciu Umowy Przyrzeczonej 
stosownych pełnomocnictw w tym zakresie. 
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4. Kupujący oświadcza ponadto, iż wiadomym mu jest, iż na parterze w budynku 
zlokalizowane mogą być lokale usługowo handlowe, na co wyraża zgodę. Nabywca 
oświadcza, że wiadomym jest mu, iż w parterach Budynków mogą być zlokalizowane 
lokale przeznaczone na cele inne niż mieszkalne, na co Nabywca wyraża zgodę. Powyższa 
zgoda obejmuje w szczególności zgodę na prowadzenie przez właścicieli bądź najemców 
tych lokali działalności gospodarczej, w tym działalności koncesjonowanej lub 
wymagającej zezwoleń (w tym sprzedaż alkoholi, umieszczenia logo i reklamy na ścianach 
zewnętrznych budynku  przylegających do tego lokalu, zgodnych ze wzorem właściwym 
dla działalności właściciela lub najemcy tego lokalu oraz zamontowania w lokalu a także 
na ścianach zewnętrznych przylegających do tego lokalu wszelkich niezbędnych narzędzi 
i urządzeń koniecznych dla prowadzenia tej działalności., a podmiotom korzystającym z 
przedmiotowych lokali usługowych przysługuje prawo dojazdu i dostawy towaru do tych 
lokali, w taki sposób aby nie naruszać regulaminu porządkowego Wspólnoty 
Mieszkaniowej. 
 

5. Sprzedający oświadcza, iż w celu zapewnienia ciągłości inwestycji oraz przyśpieszenia jej 
zakończenia będzie czynił  lub może czynić starania o uzyskanie kredytu, który wymagał 
będzie zabezpieczenia hipotecznego na Nieruchomości. Kupujący oświadcza, iż wyraża 
zgodę na obciążenie Nieruchomości hipoteką zabezpieczającą kredyt uzyskany przez 
Sprzedającego. Przy czym Sprzedający zobowiązuje się uzyskać zgodę wierzyciela, który 
udzieli kredytu zgodnie z postanowieniami opisanymi w niniejszym punkcie, na 
bezciężarowe wyodrębnienie Przedmiotu Umowy i przeniesienie własności przedmiotu 
niniejszej umowy po wpłacie pełnej ceny przez Kupującego.  

 

6. Kupujący niniejszym wyraża zgodę na przeniesienie przez Sprzedającego wszelkich 
roszczeń, praw i obowiązków Sprzedającego z tytułu niniejszej Umowy, na rzecz jednej z 
następujących spółek z Grupy Kapitałowej MURAPOL: Murapol Projekt 43 Sp. z o.o., 
Murapol Projekt 31 Sp. z o.o., pod warunkiem, że spółka ta przejmie w całości 
zobowiązania Sprzedającego z tytułu i na warunkach niniejszej Umowy, za każdorazowym 
powiadomieniem Kupującego w formie dokumentowej o takiej cesji niniejszej Umowy 
przez obydwie Spółki w niej uczestniczące, w terminie 14 dni od daty jej dokonania. 

 

7. Kupujący wyraża zgodę na: 
(i) ustanowienie odpłatnego prawa użytkowania polegającego na posadowieniu przez 

Dewelopera na terenie Nieruchomości - w obrębie dachu lub elewacji budynku - przez 
czas oznaczony  25 lat swojego neonu reklamowego za wynagrodzeniem w wysokości 
1.000,00 zł (słownie: tysiąc złotych 00/100) rocznie za okresy faktycznego wykonywania 
tego prawa, płatnym na rzecz Wspólnoty Mieszkaniowej na podstawie dokumentu 
obciążeniowego wystawionego i doręczonego Deweloperowi przez Wspólnotę 
Mieszkaniową. Koszty utrzymania, konserwacji i użytkowania takiego nośnika, w tym 
koszty pobieranej przez niego energii elektrycznej obciążają uprawnionego. W razie 
zainstalowania neonu reklamowego, nie będzie on naruszał normalnego korzystania z 
Lokalu Mieszkalnego i z części wspólnych Nieruchomości; 

(ii) odpłatne usytuowanie na terenie Nieruchomości przez czas oznaczony ograniczony 
okresem obowiązywania rękojmi na ostatni wyodrębniony i zbyty przez Dewelopera 
lokal w obrębie Nieruchomości - wolnostojącej, podświetlanej, wielkogabarytowej 
tablicy reklamowej, która nie będzie zasłaniać okien Lokalu, za wynagrodzeniem 
rocznym w wysokości 100,00 zł, płatnym na rzecz Wspólnoty Mieszkaniowej na 
podstawie dokumentu obciążeniowego wystawionego i doręczonego Deweloperowi 
przez Wspólnotę Mieszkaniową. Koszty utrzymania, konserwacji i użytkowania takiego 
nośnika, w tym koszty pobieranej przez niego energii elektrycznej obciążają 
uprawnionego. Niniejsza zgoda obejmuje również możliwość ustanowienia odpłatnego 
prawa użytkowania w zakresie tablicy reklamowej określonej w zdaniu 
poprzedzającym, na wskazanych tam zasadach za wynagrodzeniem w wysokości 
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100,00 zł rocznie za okresy faktycznego wykonywania tego prawa; 
(iii) ustanowienie odpłatnego prawa użytkowania polegającego na posadowieniu na 

terenie Nieruchomości przez czas oznaczony ograniczony okresem obowiązywania 
rękojmi na ostatni zbyty przez Dewelopera zasób w obrębie Nieruchomości za 
wynagrodzeniem 100,00 zł rocznie na podstawie dokumentu obciążeniowego 
wystawionego i doręczonego Deweloperowi przez Wspólnotę Mieszkaniową, za okres 
faktycznego wykonywania prawa - tymczasowego obiektu budowlanego - kontenera 
budowlanego służącego Spółce na potrzeby biurowe, z prawem swobodnego 
dostępu oraz korzystania z niego w sposób nieutrudniający korzystania z części 
wspólnych Nieruchomości ani z poszczególnych lokali, w tym doprowadzenia 
niezbędnych mediów, przy czym koszty utrzymania tego kontenera i jego bieżących 
napraw (w szczególności koszty mediów rozliczane według układu pomiarowego) 
ponosił będzie Deweloper. 

 
8. Nabywca zobowiąże się, w umowie przenoszącej własność, udzielić deweloperowi 

pełnomocnictwa - na czas do wyzbycia się przez Dewelopera całości udziałów w 
nieruchomości wspólnej - do zmiany wysokości związanego z lokalem będącym 
przedmiotem niniejszej umowy udziału w nieruchomości wspólnej, w sytuacji, gdy udział ten 
będzie wymagał korekty z uwagi na błędy w pomiarach lub dokumentach, a przy tym 
wyłącznie w celu  dostosowania wielkości udziałów do ustawowego wzorca ich wyliczenia 
zgodnie z treścią art. 3 ust. 3 ustawy o własności lokali, w tym do złożenia stosownych 
wniosków do sądu wieczystoksięgowego, przy czym pełnomocnik upoważniony będzie do 
udzielania dalszych pełnomocnictw, będzie mógł być drugą stroną czynności prawnej oraz 
będzie mógł reprezentować pozostałe strony czynności. 

 

9. Nabywca zobowiązuje się przy zawarciu Umowy Przyrzeczonej udzielić Deweloperowi bądź 
osobie wskazanej przez Dewelopera pełnomocnictwa do: 

  
(i) ustanawiania na nieruchomości ograniczonych praw rzeczowych m.in. służebności 

gruntowych i/lub przesyłu - koniecznych lub użytecznych do prawidłowego 
funkcjonowania nieruchomości oraz osiedla, w obrębie którego nieruchomość jest 
położona – w tym w zakresie zabezpieczenia infrastruktury osiedlowej (m.in. 
zaopatrzenie w media, dostęp do śmietników, placów zabaw i innych elementów 
małej architektury, ciągów komunikacyjnych, sieci teletechnicznych), a także dla 
ułożenia stosunków sąsiedzkich z osobami trzecimi oraz do zmiany raz ustanowionej 
służebności z wyżej wymienionych kategorii. Przy czym pełnomocnictwo obejmuje 
również składanie wniosków wieczystoksięgowych, uwzględniając że pełnomocnik 
może być drugą stroną czynności dokonywanej w imieniu Nabywcy, reprezentować 
pozostałe strony tej czynności oraz udzielać dalszych pełnomocnictw. 
Pełnomocnictwo udzielane jest na czas określony do momentu wyodrębnienia i 
przeniesienia własności ostatniego lokalu oraz zbycia ostatniego udziału w 
nieruchomościach przez Dewelopera w ramach całego osiedla; 

(ii) reprezentowania go przed organami administracji rządowej i samorządowej w 
zakresie wszelkich spraw związanych z zakończeniem procesu budowlanego na 
nieruchomości na warunkach według uznania pełnomocnika. 

 
10. Kupujący wyraża zgodę na: 

(i) zawieranie przez Spółkę z innymi nabywcami umów o korzystanie z przyległych do 
pozostałych lokali: balkonów/loggii/ tarasów i ogródków i oświadcza, że nie będzie 
zgłaszać w przyszłości w stosunku do nich roszczeń; 
 

(ii) dokonanie określenia sposobu korzystania z nieruchomości wspólnej, w ten sposób 
że każdoczesnym właścicielom niektórych lokali będzie przysługiwało prawo do 
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wyłącznego korzystania z części budynków celem zainstalowania urządzeń 
klimatyzacyjnych oraz innych instalacji, przy czym uprawniony do korzystania 
zobowiązany będzie do utrzymywania w należytym stanie części nieruchomości 
wspólnej oddanej mu do wyłącznego korzystania i w tym zakresie nieruchomość ta 
winna być wykorzystywana jedynie na cele określone w umowie o sposobie 
korzystania; 

 
(iii)  wykonanie przez właścicieli niektórych lokali dodatkowych zabezpieczeń 

przeciwwłamaniowych lub zapobiegających kradzieżom w formie krat lub rolet i 
temu podobnych instalacji; 

 
(iv)  ustanowienie wszelkiego rodzaju służebności oraz innych praw rzeczowych na 

części nieruchomości wspólnej celem umożliwienia montażu i eksploatacji instalacji 
klimatyzacyjnych oraz innego rodzaju urządzeń, służących właścicielom 
poszczególnych lokali w budynkach; 

 
(v)  ustanowienie pełnomocnikami Dewelopera oraz Zarząd Wspólnoty Mieszkaniowej 

i upoważnić ich - każdy z tych podmiotów do samodzielnego działania. 
 

11. Nabywca oświadcza, że przyjmuje do wiadomości, że będzie mógł użytkować przedmiot 
niniejszej Umowy po uzyskaniu decyzji o pozwoleniu na użytkowanie. W przypadku wydania 
Przedmiotu Umowy przed terminem uzyskania decyzji o pozwoleniu na użytkowanie, z dniem 
udostępnienia Lokalu Mieszkalnego Nabywcy przechodzą na Nabywcę wszelkie obowiązki 
związane z utrzymaniem Lokalu Mieszkalnego oraz Nieruchomości Wspólnej w rozumieniu 
art. 14 Ustawy o własności lokali, w tym:  
- wydatki na remonty i bieżącą konserwację; 
-  opłaty za dostawę energii elektrycznej i cieplnej, gazu i wody, w części dotyczącej 
nieruchomości wspólnej, oraz opłaty za antenę zbiorczą i windę; 
- ubezpieczenia, podatki i inne opłaty publicznoprawne, chyba że są pokrywane 
bezpośrednio przez właścicieli poszczególnych lokali; 
 - wydatki na utrzymanie porządku i czystości; 
 - wynagrodzenie zarządcy (podmiotu administrującego). 
 

12. Nabywca zobowiązany będzie do uiszczania zaliczek na pokrycie powyższych kosztów, na 
rzecz Dewelopera lub powołanego przez Dewelopera administratora, które następnie 
zostaną rozliczone według faktycznego zużycia 
 

13. Strony postanawiają, że wszystkie powyższe oświadczenia i zgody zostaną powtórzone w 
Umowie Przyrzeczonej.  

 
 

 
§9 

Zwolnienie hipotek 

1. Sprzedający zobowiązuje się do uzyskania w terminie nie dalszym niż w dniu zawarcia 
Umowy Przyrzeczonej, stosownych oświadczeń i dokumentów, wyrażających zgodę na 
ustanowienie odrębnej własności i sprzedaż Przedmiotu Umowy bez obciążeń 
hipotecznych.  

 
2. Strony postanawiają, że roboty wykończeniowe w Przedmiocie Umowy mieszczących się w 

budynkach opisanym w § 1, a także w pozostałych budynkach na terenie inwestycji, będą 
mogły być realizowane także  w późniejszym terminie. 
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§10 
Zawiadomienia 

 
Strony zobowiązują się wzajemnie zawiadomić o zmianie adresu i zmianie adresu do 
korespondencji wskazanego w niniejszej Umowie Przedwstępnej, co jest niezbędne dla 
prawidłowego realizowania postanowień umowy. Powyższe stosuje się również do kolejnych 
zmian adresu do doręczeń. 
 
 

§11 
Postanowienia końcowe 

 
1. Wszelkie zmiany niniejszej umowy wymagają pod rygorem nieważności formy pisemnego 

aneksu do Umowy.  
 

2. W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową obowiązują przepisy Kodeksu Cywilnego. 
 
3. Kupujący oświadcza, że udostępniony mu wcześniej wzór niniejszej Umowy Przedwstępnej 

jak również indywidualne ustalenia stron zawarte w niniejszej Umowie Przedwstępnej są dla 
niego zrozumiałe. Kupujący oświadcza, iż Umowa ta została mu wcześniej zaprezentowana, 
a wszelkie zmiany jej treści zostały wprowadzone przy jego akceptacji i zostały z Kupującym 
indywidualnie wynegocjowane. 

 
4. Kupujący wyraża zgodę na przesyłanie drogą elektroniczną wszelkiej dokumentacji, faktur, 

faktur korygujących i duplikatów faktur wystawianych zgodnie z obowiązującymi przepisami 
przez Dewelopera- zgodnie z treścią Załącznika nr 9. 

 
5. Strony oświadczają, że dane dotyczące beneficjentów rzeczywistych Kupującego zostały 

zweryfikowane z Centralnym Rejestrem Beneficjentów Rzeczywistych (dotyczy, gdy 
Kupującym jest spółka prawa handlowego za wyjątkiem spółki partnerskiej), a Rezerwujący 
potwierdza, że dane te są zgodne ze stanem faktycznym. 

 
6. Kupujący oświadcza, że zarówno on, jak i jego beneficjenci rzeczywiści (jeśli występują) 

nie został umieszczony na Liście Sankcyjnej osób i podmiotów objętych sankcjami 
finansowymi na podstawie art. 118 ust.1 ustawy z dnia 1 marca 2018 o przeciwdziałaniu 
praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu (tj. Dz.U. z 2021 r. poz. 1132) co pozostaje 
zgodne z aktualnymi na dzień zawarcia niniejszej Umowy listami,  o których mowa w art. 
118 ust. 1 wskazanej ustawy, a pełnomocnik działający w tym zakresie za spółkę Home 
Credit Group Finance i Nieruchomości Sp. z o.o. potwierdza, że stan ten został przez niego 
zweryfikowany potwierdza, że stan ten został przez niego zweryfikowany.   

 
7. Wyłącza się możliwość przeniesienia przez Kupującego jego praw i obowiązków 

wynikających z niniejszej Umowy (dokonania cesji umowy, skutkującej zmianą kontrahenta 
Dewelopera) na osobę trzecią. 

 
8. Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze 

stron wraz z załącznikami. 
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Sprzedający          Kupujący 
 
 

.….………………………..     …………………………… 
 
Załączniki: 
1. załącznik nr 1 – pełnomocnictwo;  
2. załącznik nr 2 – rzut poziomy Lokalu Mieszkalnego/Lokalu Użytkowego; 
3. załącznik nr 3 – rzut poziomy Miejsca Postojowego na Zewnątrz 
4. załącznik nr 4 – rzut poziomy Miejsca Postojowego w Garażu  
5. załącznik nr 5 - rzut poziomy Komórki Lokatorskiej Przynależnej; 
6. załącznik nr 6 – rzut poziomy Komórki Lokatorskiej w Podziemiu; 
7. załącznik nr 7 – rzut poziomy Pakietu (Miejsca Postojowego w Garażu wraz z Komórką 
Lokatorską w Podziemiu)*; 
8. załącznik nr 8 – Zaświadczenie o braku podstaw do wniesienia sprzeciwu*; 
9. załącznik nr 9 – oświadczenie o akceptacji faktur przesyłanych drogą elektroniczną; 
10.  załącznik nr 10 – klauzula RODO  
11.  załącznik nr 11 – wydruk z Centralnego Rejestru beneficjentów (*dotyczy umowy ze 
spółką) 
 
 

 

Niniejsze pole należy wypełnić jedynie w przypadku, gdy umowę zawarto przy udziale 
pośrednika, a jej przedmiotem jest Lokal Mieszkalny/Użytkowy*, jeśli nie dotyczy proszę 
całość przekreślić  

 
Kupujący oświadcza, że do zawarcia niniejszej Umowy doszło przy udziale pośrednika: 
 
Imię i 
nazwisko/nazwa*:……………………………………………………………………...................... 
  
Adres:…………………………………………………………………………………………...................
.... 
 

NIP**:…………………….., REGON**:……………………… (**wystarczy wpisać jeden numer 

ewidencyjny) 
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Załącznik nr 9 do Umowy Przedwstępnej 
 

OŚWIADCZENIE 

O AKCEPTACJI FAKTUR PRZESYŁANYCH DROGĄ ELEKTRONICZNĄ 

 

1. Działając na podstawie Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 17 grudnia 2010  
w sprawie przesyłania  faktur w formie elektronicznej, zasad ich przechowywania oraz trybu 
udostępniania organowi podatkowemu lub organowi kontroli skarbowej (Dz. U. 2010 nr 249 
poz. 1661) wyrażam zgodę na przesyłanie drogą elektroniczną faktur, faktur korygujących 
 i duplikatów faktur wystawianych zgodnie z obowiązującymi przepisami, w formacie PDF, oraz 
wszelkich innych pism i korespondencji związanych z realizacją umowy przedwstępnej, w 
formie elektronicznej przez: MURAPOL REAL ESTATE SPÓŁKA AKCYJNA z siedzibą w Bielsku-Białej 
(43-300) przy ulicy Partyzantów nr 49, wpisanej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru 
Sądowego pod numerem KRS 0000030723, REGON 3507570020, NIP 6771007078. 
 

 

2. Zobowiązuję się przyjmować faktury, o których mowa  w pkt.1 niniejszego oświadczenia  
w formie papierowej, w przypadku gdy przeszkody techniczne lub formalne uniemożliwiają 
przesłanie faktur drogą elektroniczną. 

 

3. Proszę o przesyłanie faktur drogą mailową na podany adres e-mail w treści umowy 
przedwstępnej, do której niniejsze oświadczenie stanowi Załącznik. 

 

4. W razie zmiany adresu e-mail zobowiązuję się do pisemnego powiadomienia o nowym 
adresie. 

W przypadku nie wywiązania się z tego obowiązku faktury wysyłane na adres podany w ust. 2 
będą uznawane za skutecznie doręczone. 

 

5. Oświadczam, że mam świadomość, iż niniejsze oświadczenie może zostać wycofane,  
w następstwie czego  wystawca faktur traci prawo do wystawiania i przesyłania faktur do 
odbiorcy drogą elektroniczną, począwszy od dnia następnego po otrzymaniu powiadomienia 
o wycofaniu akceptacji. 

 

Data ......................                      Podpis Kupującego/Kupujących:……………………………  
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Załącznik nr 10 do Umowy Przedwstępnej 

 

Klauzula informacyjna 

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Spółka z Grupy Kapitałowej 
Murapol, z którą została zawarta umowa, z siedziba w Bielsku – Białej, przy  
ul. Partyzantów 49, 43-300 Bielsko – Biała, („Administrator”); 

2. Podstawą prawną przetwarzania danych jest: 

a) art. 6 ust. 1 lit. b) rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679  
z  dnia 27  kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku  
z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich 
danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o  ochronie 
danych) („RODO”); w celach niezbędnych do realizacji umowy, 

b) art. 6 ust. 1 lit. f) RODO w celach wynikających z prawnie uzasadnionych interesów 
realizowanych przez Administratora; 

c) art. 6 ust. 1 lit. c) RODO w celu realizacji obowiązków prawnych wynikających 
z powszechnie obowiązujących przepisów prawa; 

d) Art. 6 ust. 1 lit. a) RODO;    

3. Odbiorcą Pani/Pana danych osobowych mogą być, w szczególności następujące 
podmioty: 

a) inne Spółki z Grupy Kapitałowej Murapol,  

b) firmy świadczące na rzecz Administratora i/lub innej Spółki z Grupy Kapitałowej 
następujące usługi: 

- usługi kredytowe, pożyczkowe, marketingowe (Notus Finanse S.A.); 

- usługi Appartme (S- Labs sp. z o.o.); 

- usługi zarządzania najmem i/lub wykończenia mieszkań (Mzuri sp. z o.o.); 

- usługi wykończenia mieszkań (RedNet Dom sp. z o.o.), 

c) podmioty współpracujące z Administratorem, w szczególności dostawcy 
oprogramowania, podmioty świadczące usługi hostingu,  

d) podmioty realizujące obsługę bankową. 

4. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich 
sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania a także prawo do wniesienia 
sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych oraz prawo do przenoszenia 
danych, obejmujące uprawnienie do otrzymania danych i przesłania ich innemu 
administratorowi lub do żądania, w razie możliwości technicznych, przesłania tych 
danych bezpośrednio innemu administratorowi.  
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5. Posiada Pan/Pani prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego w zakresie 
ochrony danych osobowych; 

6. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest dobrowolne, lecz niezbędne do 
zawarcia umowy zawartej z Administratorem; 

7. W sprawach związanych z przetwarzaniem danych osobowych prosimy o kontakt 
pod adresem ul.  Partyzantów 49, 43-300 Bielsko-Biała lub formie elektronicznej pod 
adresem: rodo@murapol.pl; 

8. Pełna informacja o zasadach i celach przetwarzania danych osobowych: 
https://www.murapol.pl/polityka-prywatnosci 

 

W celu świadczenia usług, o których mowa w pkt. 3 powyżej, proszę o zaznaczenie 
odpowiednich zgód, celem omówienia oferty handlowej z danym dostawcą usługi: 

 

Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez NOTUS FINANSE S.A. moich danych osobowych w 
postaci podanego przeze mnie numeru telefonu w celu prowadzenia działań 
marketingowych  przy użyciu telekomunikacyjnych urządzeń końcowych oraz 
automatycznych systemów wywołujących w rozumieniu ustawy Prawo telekomunikacyjne. 

□ tak □ nie 

Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez S- Labs sp. z o.o. moich danych osobowych 
w postaci podanego przeze mnie numeru telefonu w celu prowadzenia działań 
marketingowych  przy użyciu telekomunikacyjnych urządzeń końcowych oraz 
automatycznych systemów wywołujących w rozumieniu ustawy Prawo telekomunikacyjne. 

□ tak □ nie 

Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Mzuri sp. z o.o. moich danych osobowych w postaci 
podanego przeze mnie numeru telefonu w celu prowadzenia działań marketingowych  przy 
użyciu telekomunikacyjnych urządzeń końcowych oraz automatycznych systemów 
wywołujących w rozumieniu ustawy Prawo telekomunikacyjne. 

□ tak □ nie 

Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez RedNet Dom sp. z o.o. moich danych osobowych 
w postaci podanego przeze mnie numeru telefonu w celu prowadzenia działań 
marketingowych  przy użyciu telekomunikacyjnych urządzeń końcowych oraz 
automatycznych systemów wywołujących w rozumieniu ustawy Prawo telekomunikacyjne. 

□ tak □ nie 

 

 

Data ......................                     Podpis Kupującego/Kupujących:…………………………….. 
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