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Repertorium A numer                /2021 

 

AKT NOTARIALNY 

 

Dnia       dwa tysiące dwudziestego pierwszego roku (     .2020r.) w kancelarii 

notarialnej w Krakowie przy ul. Kazimierza Pułaskiego nr 14, przed notariusz       stawili 

się:------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

1.      , syn      , zamieszkały:      , (adres do korespondencji:      ), PESEL: 

     , legitymujący się dowodem osobistym numer      , ważnym do dnia       

roku – zwany dalej także „Przedstawicielem Dewelopera” – działający jako Prezes 

Zarządu w imieniu Spółki pod firmą ASA Development Spółka z ograniczoną 

odpowiedzialnością z siedzibą w Krakowie (adres: 30-723 Kraków, ul. Golikówka 

nr 45A, REGON: 123087773, NIP: 9452178764), wpisanej do rejestru 

przedsiębiorców pod nr KRS 0000505456 – zgodnie z informacją odpowiadającą 

odpisowi aktualnemu z tego rejestru pobraną na podstawie art. 4 ust. 4aa ustawy z 

dnia 20 sierpnia 1997 roku o Krajowym Rejestrze Sądowym (tekst jednolity z dnia 19 

lipca 2019 roku, Dz. U. z 2019 roku, poz. 1500) w dniu dzisiejszym, która to spółka 

działa jako komplementariusz w imieniu Spółki pod firmą ASA Development Spółka 

z ograniczoną odpowiedzialnością 3 Spółka Komandytowa z siedzibą w Krakowie 

(adres: 30-723 Kraków, ul. Golikówka nr 45A, REGON: 384246500, NIP: 

6762570377), wpisanej do rejestru przedsiębiorców krajowego rejestru sądowego 

prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie, XI 

Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000801439 – 

zgodnie z informacją odpowiadającą odpisowi aktualnemu z tego rejestru pobraną na 

podstawie art. 4 ust. 4aa ustawy z dnia 20 sierpnia 1997 roku o Krajowym Rejestrze 

Sądowym (tekst jednolity z dnia 19 lipca 2019 roku, Dz. U. z 2019 roku, poz. 1500) w 

dniu dzisiejszym;----------------------------------------------------------------------------------- 

 – zwanej dalej także „Deweloperem”, „Stroną Sprzedającą” lub „Spółką”;-- 

2.      , jak oświadcza używający imienia      , syn      , PESEL:      , jak 

oświadcza zamieszkały:      , legitymujący się dowodem osobistym numer      , 

ważnym do dnia       roku;--------------------------------------------------------------------- 

   – zwany dalej także „Nabywcą” lub „Kupującym”.------------------------------- 
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Tożsamość Stawających notariusz stwierdziła na podstawie powołanych wyżej  dowodów 

osobistych.--------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

UMOWA DEWELOPERSKA 

 

I. Deweloper oświadcza, że – zgodnie z treścią wpisów ujawnionych na stronach 

Ministerstwa Sprawiedliwości w ramach Podsystemu Dostępu do Centralnej Bazy Danych 

Ksiąg Wieczystych z dnia dzisiejszego – Sąd Rejonowy dla Krakowa-Podgórza w Krakowie, 

IV Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą nr KR1P/00353664/6 (trzysta 

pięćdziesiąt trzy tysiące sześćset sześćdziesiąt cztery przez sześć) dla nieruchomości 

położonej w Krakowie-Podgórzu, obręb 19 (dziewiętnaście), utworzonej z działki numer 60/5 

(sześćdziesiąt przez pięć), o powierzchni 0,8198ha (osiemdziesiąt jeden arów 

dziewięćdziesiąt osiem metrów kwadratowych) oraz dla stanowiących odrębny przedmiot 

własności: wiaty magazynowej o powierzchni 220m2 (dwieście dwadzieścia metrów 

kwadratowych), budynku magazynowego o powierzchni 1815m2 (jeden tysiąc osiemset 

piętnaście metrów kwadratowych) oraz magazynu o powierzchni 710m2 (siedemset dziesięć 

metrów kwadratowych);------------------------------------------------------------------------------------ 

 w dziale I Sp tej księgi wieczystej wpisano:--------------------------------------------------- 

- uprawnienie wynikające z prawa ujawnionego w dziale III innej księgi wieczystej - 

bezpłatną służebność gruntową polegającą na prawie przechodu i przejazdu do budynków 

płożonych na działce nr 60/5 oraz przeprowadzenia mediów przez działkę nr 60/9, na rzecz 

każdoczesnych użytkowników wieczystych i posiadaczy działki nr 60/5;-------------------------- 

- działka gruntu oddana w wieczyste użytkowanie na 99 lat tj. do dnia 05 grudnia 2089 

roku;----------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

w dziale II-gim powołanej księgi wieczystej własność wpisana jest na rzecz Skarbu 

Państwa, a jako wieczysty użytkownik oraz właściciel budynku stanowiącego odrębną 

nieruchomość wpisana jest Spółka pod firmą ASA Development Spółka z ograniczoną 

odpowiedzialnością 3 Spółka Komandytowa z siedzibą w Krakowie, REGON: 

384246400, KRS: 0000801439, na podstawie umowy sprzedaży z dnia 30 stycznia 2020 roku, 

Rep. A nr 3111/2020.--------------------------------------------------------------------------------------- 

 w dziale III-im powołanej wyżej księgi wieczystej wpisano:------------------------------- 



 3 

- bezpłatną służebność gruntową polegającą na prawie przechodu i przejazdu do 

budynków płożonych na działce nr 60/10 oraz przeprowadzenia mediów przez działkę nr 

60/5, na rzecz każdoczesnych użytkowników wieczystych i posiadaczy działki nr 60/10;------- 

- na prawie użytkowania wieczystego nieruchomości utworzonej z działki nr 60/5 

bezpłatne prawo służebności przesyłu na czas nieoznaczony polegające na prawie do 

nieodpłatnego korzystania przez Miejskie Przedsiębiotstwo Energetyki Cieplnej S.A. z 

siedzibą w Krakowie z części o łącznej powierzchni 47,5m2 w pasie o szerokości 2,50 m i 

długości 19 m nieruchomości położonej w Krakowie utworzonej z działki nr 60/5, oznaczonej 

kolorem czerwonym na załączonej mapie ewidencyjnej, w celu wybudowania przyłącza 

cieplnego. Ustanowione prawo służebności przesyłu uprawnia Miejskie Przedsiębiorstwo 

Energetyki Cieplnej S.A. z siedzibą w Krakowie oraz podmioty działające w jego imieniu do 

swobodnego dostępu do urządzeń ciepłowniczych będących jego własnością celem 

wykonania prac związanych z ich eksploatacją, konserwacją, prowadzenie prac remontowo- 

modernizacyjnych, a także w celu usuwania awarii - na rzecz spółki Miejskie 

Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej S.A. z siedzibą w Krakowie.-------------------------------- 

 dział IV-y powołanej wyżej księgi wieczystej wolny jest od wpisów.--------------------- 

II. Deweloper przedkłada ostateczną od dnia 07 kwietnia 2021 roku decyzję numer 

422/6740.1/2021 z dnia 07.04.2021 roku, wydaną przez Prezydenta Miasta Krakowa, znak 

AU-01-4.6740.1.459.2020.MKY, zgodnie z którą zatwierdza się projekt budowlany i 

udziela się pozwolenia na budowę dla ASA DEVELOPMENT Spółka z ograniczoną 

odpowiedzialnością 3 Spółka Komandytowa z siedzibą w Krakowie dla zamierzenia 

budowlanego pn: „Budowa budynku mieszkalnego wielorodzinnego z garażem podziemnym, 

wewnętrznymi instalacjami: wod.-kan., c.o., elektryczną, kablową, niskoprądową, wentylacji 

mechanicznej, zewnętrznymi odcinkami instalacji wod.-kan., elektrycznej, kablowej, 

oświetleniem terenu wraz z zagospodarowaniem terenu oraz rozbiórka budynku 

gospodarczego i zasilającego go kabla niskiego napięcia, na działce nr 60/5 obr. 19 Podgórze 

oraz budowa wjazdu na działkach nr      , obr. 19 Podgórze przy ul. Mysliwskiej w 

Krakowie”.----------------------------------------------------------- 

III. Przedstawiciel Dewelopera oświadcza, że:----------------------------------------------------- 

a) żadna ze Spółek powołanych w komparycji niniejszego aktu notarialnego nie jest 

w upadłości ani likwidacji, jak również nie toczą się wobec żadnej z nich postępowania w 

tym przedmiocie czy postępowanie naprawcze;------------------------------------------------------- 
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b) wpisy w powołanych wyżej rejestrach przedsiębiorców nie uległy zmianie, nadal 

jest uprawniony do reprezentacji Dewelopera, a zgodnie z umową spółki na dokonanie 

niniejszej czynności nie jest wymagana zgoda komandytariusza;------------------------------------ 

c) Spółka prowadzi działalność gospodarczą związaną, między innymi, ze 

wznoszeniem budynków i obsługą rynku nieruchomości, a niniejszy akt jest zawierany w 

ramach tej działalności, z tytułu której Spółka podlega opodatkowaniu podatkiem od 

towarów i usług VAT w rozumieniu przepisu art. 41 ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 roku 

podatek od towarów i usług VAT (tj. z dnia 9 grudnia 2019 roku, Dz. U. z 2020 roku, poz. 

106) nie korzystającym ze zwolnienia z tego podatku;----------------------------------------------- 

d) wymieniony w ust. XI rachunek bankowy jest zamkniętym powierniczym 

rachunkiem mieszkaniowym, o którym mowa w ustawie z dnia 16 września 2011 roku o 

ochronie praw nabywcy lokalu mieszkalnego lub domu jednorodzinnego (t. j. Dz. U. z 2020 

roku, poz. 471), zwanej dalej Ustawą Deweloperską. Koszty prowadzenia rachunku 

powierniczego w całości obciążają Dewelopera;------------------------------------------------------- 

 e) na podstawie ostatecznej decyzji nr 59/6741/2020 wydanej przez Prezydenta Miasta 

Krakowa w dniu 19 maja 2020 roku, znak: AU-01-4.6741.55.2020.ACH dokonał rozbiórki 

wszystkich budynków znajdujących się na działkach nr 60/5 i 60/6 przy ul. Myśliwskiej w 

Krakowie;---------------------------------------------------------------------------------------------------- 

f) poza wymienionymi w ust. I, Nieruchomość wolna jest od wszelkich obciążeń, praw 

i roszczeń osób trzecich, w tym od takich, które mogą ją obciążać z mocy samego prawa oraz 

za wyjątkiem roszczeń wynikających z zawieranych przez Dewelopera umów deweloperskich 

i przedwstępnych, przy czym prawa te i roszczenia nie uniemożliwiają realizacji umowy 

objętej niniejszym aktem, z zastrzeżeniem możliwego roszczenia o opłatę przekształceniową 

płatną na rzecz Skarbu Państwa zgodnie z postanowieniami obowiązującej ustawy o 

przekształceniu prawa użytkowania wieczystego gruntów zabudowanych na cele 

mieszkaniowe w prawo własności, w szczególności Deweloper nie zalega z zapłatą podatków 

i innych płatności, co do których stosuje się przepisy ordynacji podatkowej;---------------------- 

g) względem Dewelopera jako właściciela przedmiotowej nieruchomości nie toczy się 

żadne postępowanie sądowe, administracyjne lub egzekucyjne w sprawie odjęcia lub 

ograniczenia prawa własności;---------------------------------------------------------------------------- 

h) opisana wyżej nieruchomość posiada zapewniony bezpośredni dostęp do drogi 

publicznej tj. ul. Myśliwskiej;----------------------------------------------------------------------------- 

i) przystąpił do realizacji na Nieruchomości przedsięwzięcia deweloperskiego pod 

nazwą handlową „Myśliwska Solar Garden”, polegającego na budowie budynku 
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mieszkalnego wielorodzinnego wielopiętrowego wraz z instalacjami wewnętrznymi przy 

ulicy Myśliwskiej w Krakowie – zgodnie z pozwoleniem na budowę – szczegółowo opisanym 

powyżej, które to pozwolenie na budowę jest ostateczne i na dzień dzisiejszy nie zostało 

zaskarżone;--------------------------------------------------------------------------------------------------- 

j) rozpoczęcie prac budowlanych danego przedsięwzięcia deweloperskiego nastąpiło 

dnia       roku, a zakończenie prac budowlanych powyższego przedsięwzięcia 

deweloperskiego planowane jest najdalej na       roku. Planowany termin uzyskania 

pozwolenia na użytkowanie Budynku to       roku;------------------------------------------------- 

k) termin zakończenia Inwestycji określony w punkcie powyżej może ulec zmianie w 

przypadku zaistnienia okoliczności, za które Deweloper nie ponosi odpowiedzialności, mimo 

zachowania należytej staranności, a które uniemożliwiają prawidłową realizację 

odpowiednich prac, a dotyczy to okoliczności ujawnionych w dzienniku budowy zdarzeń 

mających charakter siły wyższej, rozumianej jako wszelkie zdarzenia o charakterze 

zewnętrznym wobec Stron, niemożliwym do uprzedniego przewidzenia i zapobieżenia, 

których skutkiem jest uniemożliwienie albo poważne utrudnienie prawidłowego i celowego 

wykonywania obowiązków z niniejszej Umowy Deweloperskiej, przez które należy 

rozumieć: katastrofy spowodowane przez siły przyrody, czyli huragany, powodzie, trzęsienia 

ziemi, skażenia radioaktywne oraz zaburzenia życia zbiorowego w postaci rozruchów i wojen 

czy niekorzystne warunki atmosferyczne mające znamiona anomalii pogodowych 

uniemożliwiające zachowanie wymogów technologicznych niezbędnych do zapewnienia 

należytej realizacji Inwestycji. Do zdarzeń takich strony zaliczają w szczególności skutki 

wynikające z pandemii koronawirusa COVID-19. W takim przypadku termin realizacji 

Inwestycji ulegnie przesunięciu o okres odpowiadający okresowi występowania tych 

przeszkód;---------------------------------------------------------------------------------------------------- 

l) do wyodrębnienia lokali na Nieruchomości dochodzić będzie sukcesywnie w myśl 

przepisów art. 4 ust. 2 w zw. z art. 8 ustawy o własności lokali z dnia 24 czerwca 1994 roku 

(t. j. Dz. U. z  2021 roku poz. 11);------------------------------------------------------------------------ 

ł) w budynku który będzie usytuowany na opisanej wyżej działce ma powstać, 

między innymi, lokal mieszkalny oznaczony roboczo      , położony na       

kondygnacji budynku nr       przy ul. Myśliwskiej, składający się z:       - o powierzchni 

użytkowej      m2, oraz przynależnej komórki lokatorskiej nr      , o powierzchni 

     m2, położonej na  kondygnacji      , którego powierzchnią pomocniczą jest balkon o 

powierzchni      m2, z którego własnością będzie związane prawo do wyłącznego 

korzystania z miejsca postojowego wewnątrz budynku oznaczonego nr      , a którego rzut 
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stanowi Załącznik numer 1 do niniejszej umowy; który to lokal zostanie wykończony 

zgodnie ze Standardem Wykończenia Lokalu stanowiącym Załącznik numer 2 do niniejszej 

umowy, zwany dalej także „Lokalem”,----------------------------------------------------------------- 

m) do umowy końcowej zobowiązuje się przedłożyć zaświadczenie wydane przez 

Bank      , o zgodzie banku na bezobciążeniowe wyodrębnienie Lokalu i przeniesienie jego 

własności po wpłacie pełnej ceny przez Nabywcę.----------------------------------------------------- 

IV. Nabywca oświadcza, że:--------------------------------------------------------------------------- 

 a) odebrał i zapoznał się z (i) Prospektem Informacyjnym z dnia       roku, 

stanowiącym Załącznik numer       do niniejszego aktu oraz z (ii) wszelkimi 

dokumentami powoływanymi w niniejszym akcie i w Prospekcie Informacyjnym, nie wnosi 

w stosunku do treści tych dokumentów żadnych roszczeń ani zastrzeżeń, a także oświadcza, 

że miał możliwość zapoznania się z aktualnym stanem księgi wieczystej prowadzonej dla 

Nieruchomości, kopią aktualnego odpisu z Krajowego Rejestru Sądowego dla Dewelopera, 

kopią pozwolenia na budowę, ze sprawozdaniem finansowym Dewelopera za ostatnie dwa 

lata oraz projektem architektoniczno-budowlanym;---------------------------------------------------- 

 b) znany jest mu stan prawny i faktyczny Nieruchomości opisany w niniejszym akcie, 

w tym w szczególności stan prowadzonych postępowań wieczystoksięgowych i 

administracyjnych i nie wnosi w związku z tym żadnych roszczeń ani zastrzeżeń;--------------- 

 c) pozostaje stanu wolnego/pozostaje w związku małżeńskim, w którym obowiązuje 

ustrój ustawowej wspólności majątkowej małżeńskiej/lub rozdzielności majątkowej 

małżeńskiej.-------------------------------------------------------------------------------------------------- 

V. Deweloper zobowiązuje się wybudować na Nieruchomości budynek 

wielomieszkaniowy, w którym znajdować się będzie Lokal oraz zobowiązuje się ustanowić 

odrębną własność Lokalu, a następnie zobowiązuje się sprzedać Nabywcy w stanie wolnym 

od wszelkich obciążeń oraz praw i roszczeń osób trzecich – tak wydzielony Lokal, z którego 

własnością będzie związane prawo do wyłącznego korzystania z opisanej niżej części 

wspólnej nieruchomości, za cenę w kwocie      zł brutto (w tym podatek VAT w stawce 

8%) (dalej zwanej Ceną), a Nabywca oświadcza, że Lokal wraz z opisanymi prawami za 

Cenę zobowiązuje się kupić.----------------------------------------------------------------------------- 

VI. Strony postanawiają, że w przypadku, gdy po dniu zawarcia niniejszej umowy, a przed 

dniem zawarcia Umowy końcowej, stawki podatku od towarów i usług VAT zostaną 

zmienione, jak również w razie wprowadzenia innych podatków obrotowych bądź świadczeń 

publicznoprawnych o charakterze cenotwórczym, w tym także, jeżeli pomiędzy dniem 

zawarcia niniejszej umowy a dniem zawarcia Umowy końcowej, wejdą w życie przepisy 
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prawa powszechnie obowiązującego, które to przepisy będą miały bezpośredni wpływ na 

wzrost kosztów realizacji Zadania przez Dewelopera, w ramach którego ma zostać 

wybudowany Budynek i Lokal, poprzez przykładowo ustanowienie Deweloperskiego 

Funduszu Gwarancyjnego, to – o ile Spółka lub Nabywca wystąpi z tych powodów o zmianę 

Ceny – taka zmiana będzie skutkowała odpowiednio podwyższeniem lub obniżeniem Ceny 

bez konieczności zawierania aneksu do niniejszej umowy, lecz z zachowaniem prawa 

Nabywcy do odstąpienia od tej umowy w terminie 14 dni od otrzymania od Spółki informacji 

o zmianie Ceny. W przypadku braku odstąpienia od umowy: w sytuacji podwyższenia Ceny,  

Nabywca dokona wpłaty różnicy w terminie najpóźniej do dnia zawarcia Umowy końcowej, 

natomiast w sytuacji zmniejszenia Ceny, Deweloper dokona zwrotu różnicy na rachunek 

Nabywcy, z którego nastąpiła ostatnia wpłata (lub wskazanego ze stosownym wyprzedzeniem 

przez Nabywcę) najpóźniej do dnia zawarcia Umowy końcowej. ----------------------------------- 

VII. Ostateczna powierzchnia użytkowa Lokalu zostanie podana w Umowie końcowej, na 

podstawie obmiaru powykonawczego, według normy PN-ISO 9836:1997. Każda zmiana 

powierzchni użytkowej Lokalu o więcej niż 2% w stosunku do określonej w niniejszej 

umowie będzie skutkowała odpowiednio podwyższeniem lub obniżeniem Ceny licząc po 

     zł brutto za 1 m2 powierzchni użytkowej za Lokal, bez konieczności sporządzania 

aneksu do niniejszej umowy, lecz z zachowaniem prawa Nabywcy do odstąpienia od tej 

umowy w terminie 14 dni od otrzymania informacji o zmianie tej powierzchni i wynikającej z 

tego zmiany Ceny. W przypadku braku odstąpienia od umowy: w sytuacji podwyższenia ceny 

za Lokal Nabywca dokona wpłaty różnicy w terminie najpóźniej do dnia zawarcia Umowy 

końcowej, natomiast w sytuacji zmniejszenia ceny za Lokal Deweloper dokona zwrotu 

różnicy na rachunek Nabywcy, z którego nastąpiła ostatnia wpłata (lub wskazanego ze 

stosownym wyprzedzeniem przez Nabywcę) najpóźniej do dnia zawarcia Umowy końcowej. - 

 Strony zgodnie ustalają, że różnica w powierzchni użytkowej Lokalu w granicach 

określonej powyżej tolerancji, nie będzie stanowiła o niezgodności Lokalu z uzgodnionym 

Przedmiotem Umowy. ------------------------------------------------------------------------------------- 

VIII. Nabywca zobowiązuje się zapłacić Cenę, o której mowa powyżej w wysokościach i 

terminach, o których mowa w Harmonogramie Płatności stanowiącym Załącznik numer 4 

do niniejszej umowy. Strony ustalają, że Nabywca może regulować swoje należności w 

terminach wcześniejszych niż podane w Harmonogramie Płatności.----------------------------- 

IX. Wszelkie płatności na rzecz Sprzedającego będą dokonywane przez Nabywcę na 

indywidualny rachunek bankowy w banku      , (dalej zwany Bankiem) numer rachunku 

     , z podaniem imienia i nazwiska Nabywcy, a także z podaniem numeru Lokalu. 
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Deweloper oświadcza, że wyżej wymieniony rachunek bankowy jest otwartym powierniczym 

rachunkiem mieszkaniowym, o którym mowa w ustawie o ochronie praw nabywcy lokalu 

mieszkalnego lub domu jednorodzinnego (dalej także Ustawa deweloperska). Kopia umowy o 

prowadzenie tego rachunku zawartej przez Dewelopera Bankiem (dalej także Umowa o 

rachunek powierniczy) stanowi Załącznik numer 6 do niniejszej umowy. Wszelkie wypłaty 

zdeponowanych w ten sposób środków przez bank na rzecz Dewelopera lub Nabywcy, będą 

następowały zgodnie z postanowieniami Umowy o rachunek powierniczy oraz niniejszej 

umowy. ------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 Deweloper oświadcza, że wobec ustanowienia powyższego środka ochrony Nabywcy, 

nie jest zobowiązany do posiadania i nie zapewnia gwarancji bankowej ani ubezpieczeniowej 

jako innych środków ochrony, o których mowa w Ustawie deweloperskiej. ---------------------- 

 Nabywca oświadcza, że zobowiązuje się przestrzegać postanowień Umowy o 

rachunek powierniczy w zakresie w jakim dotyczy ona jego praw i obowiązków. --------------- 

X. 1. Deweloper zastrzega sobie prawo dokonywania jednostronnych zmian w układzie 

architektonicznym, dokumentacji projektowej oraz w układzie zagospodarowania terenu, o ile 

okażą się one niezbędne ze względu na realizację inwestycji i nie będą wiązały się ze zmianą 

projektu Lokalu, chyba że na tą ostatnią zgodę wyrazi Nabywca.----------------------------------- 

 2. Nabywcy po wydaniu mu Lokalu przysługuje prawo jego indywidualnego 

wykończenia oraz zmian architektonicznych w projekcie Lokalu, przy czym zmiany takie 

muszą być dokonywane z poszanowaniem praw autorskich projektu Budynku oraz zasad 

sztuki budowlanej.------------------------------------------------------------------------------------------ 

 3. Nabywca zobowiązuje się, że wszelkie prace wykończeniowe w Lokalu, jakie będą 

prowadzone przez niego lub na jego zlecenie będą realizowane ze szczególną dbałością o stan 

i wygląd nieruchomości wspólnej, w tym klatek schodowych, holów wejściowych, wind, 

korytarzy, pod rygorem obciążenia Nabywcy kosztami związanymi z usuwaniem 

negatywnych dla nieruchomości wspólnej czy innych lokali skutków wspomnianych prac 

wykończeniowych.------------------------------------------------------------------------------------------ 

XI. 1. Deweloper oraz Nabywca postanawiają, że umowa wyodrębnienia i przeniesienia 

własności Lokalu wraz z odpowiadającym mu udziałem w nieruchomości wspólnej (zwana 

także umową końcową) zostanie zawarta najpóźniej w terminie do dnia       roku. O 

dokładnym terminie i miejscu zawarcia umowy końcowej – mieszczącym się w powyższym 

okresie – Deweloper poinformuje Nabywcę listem poleconym lub osobiście z potwierdzeniem 

odbioru z co najmniej 14-dniowym wyprzedzeniem. Termin ten będzie wyznaczony nie 

wcześniej niż po uzyskaniu przez Dewelopera pozwolenia na użytkowanie Budynku oraz po 
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zapłacie przez Nabywcę na rzecz Dewelopera wszystkich wymagalnych należności 

wynikających z niniejszego aktu.------------------------------------------------------------------------- 

2. Po uzyskaniu przez Dewelopera pozwolenia na użytkowanie Budynku i po zapłacie 

przez Nabywcę na rzecz Dewelopera wszystkich wymagalnych należności wynikających z 

niniejszego aktu, a przed zawarciem umowy końcowej nastąpi odbiór Lokalu. Odbiór nastąpi 

nie później niż w terminie do 30 dni od uzyskania pozwolenia na użytkowanie. O dokładnym 

terminie odbioru Spółka poinformuje Nabywcę osobiście lub pismem wysłanym na adres do 

korespondencji Nabywcy podany w komparycji niniejszego aktu z co najmniej 14 

(czternaście) dniowym wyprzedzeniem.---------------------------------------------------------------- 

3. Strony umawiają się, że do protokołu odbioru Nabywca może zgłosić wady Lokalu 

i w takim przypadku Deweloper zobowiązany jest w terminie 14 (czternaście) dni od dnia 

podpisania protokołu doręczyć Nabywcy oświadczenie o uznaniu wad lub oświadczenie o 

odmowie uznania wad oraz o jej przyczynach. Deweloper zobowiązany jest w terminie 30 

(trzydziestu) dni od dnia podpisania protokołu usunąć uznane wady Lokalu, chyba, że rodzaj 

wady będzie wymagał zastrzeżenia dłuższego terminu; wówczas Deweloper może wskazać 

odpowiedni, inny termin usunięcia wad wraz z uzasadnieniem opóźnienia; po bezskutecznym 

upływie tego terminu Nabywca będzie uprawniony do usunięcia tych usterek we własnym 

zakresie na koszt Dewelopera.---------------------------------------------------------------------------- 

4. Strony postanawiają, że w przypadku niedojścia do podpisania umowy końcowej na 

warunkach opisanych w niniejszej umowie z winy Dewelopera (zwłoka), Nabywcy 

przysługiwało będzie uprawnienie do żądania kary umownej w wysokości 0,02% ceny netto 

określonej w niniejszej umowie za każdy dzień zwłoki, nie więcej jednak niż 5% (pięć 

procent) tej ceny, przy czym Nabywca jest uprawniony do dochodzenia odszkodowania w 

kwocie przewyższającej kwotę zastrzeżoną na tą okoliczność kar umownych. Kara umowna 

płatna będzie najdalej w terminie do 3 (trzech) dni od dnia zawarcia umowy końcowej 

wynikającej z niniejszej umowy deweloperskiej. Uprawnienie to nie będzie przysługiwało w 

sytuacji, gdy Nabywca odstąpi od niniejszej umowy z innego powodu niż wskazany 

powyżej.------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

XII. 1. Deweloper oświadcza, że w pierwszej umowie ustanowienia odrębnej własności 

lokalu zostanie dokonany podział nieruchomości wspólnej do korzystania, w szczególności w 

ten sposób, że ogródki przydomowe i/lub pomieszczenia gospodarcze i/lub miejsca 

parkingowe i/lub inne części wspólne zostaną oddane do wyłącznego korzystania 

Deweloperowi, w ramach których to praw Deweloper dodatkowo uprawniony będzie, bez 

konieczności uzyskiwania odrębnych zgód czy umocowań innych Nabywców, do 
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przyznawania na zasadzie wyłączności praw do korzystania z części nieruchomości wspólnej 

na rzecz osób, które nabędą od niego lokale na nieruchomości lub udziały w nich. Ponadto 

później w innym dokumencie może zostać dokonany dalszy podział nieruchomości wspólnej 

do korzystania. Nabywca oświadcza, że na powyższe podziały nieruchomości wspólnej do 

korzystania wyraża zgodę, którą powtórzy w umowie końcowej i udzieli w niej stosownych w 

tym zakresie pełnomocnictw, w szczególności do dokonywania dalszych podziałów do 

korzystania z nieruchomości wspólnej jak i do zmiany już zawartych umów o taki podział do 

korzystania i występowania na zebraniach wspólnoty w celu podejmowania uchwał w tym 

zakresie, a ponadto w umowie tej zobowiąże się, że nie będzie korzystać z ogródków 

przydomowych i pomieszczeń gospodarczych oraz miejsc parkingowych i innych części 

wspólnych oddanych do wyłącznego używania innym podmiotom.--------------------------------- 

 2. Deweloper i Nabywca zobowiązują się zawrzeć w akcie notarialnym 

dokumentującym umowę końcową w wykonaniu niniejszej umowy deweloperskiej umowę o 

podział do korzystania, w ramach którego każdoczesnemu właścicielowi Lokalu w związku z 

udziałem we współwłasności nieruchomości wspólnej przyznane zostanie prawo do 

wyłącznego korzystania z:--------------------------------------------------------------------------------- 

- miejsca postojowego w kondygnacji 0 budynku oznaczonego numerem       na planie 

stanowiącym załącznik numer 5 do niniejszego aktu.------------------------------------------------ 

XIII. 1. Deweloper odpowiedzialny będzie względem Nabywcy z tytułu rękojmi za wady 

fizyczne na zasadach wynikających z przepisów Kodeksu Cywilnego.----------------------------- 

2. W ramach odpowiedzialności, o której mowa w ust. 1 Deweloper zobowiązany jest 

do usunięcia wad stwierdzonych obustronnie ujawnionych w okresie rękojmi, w terminie 

uzgodnionym przez Strony, przy czym termin wyznaczony winien uwzględniać rodzaj wad i 

techniczne możliwości ich usunięcia (termin odpowiedni).------------------------------------------- 

3. W przypadku stwierdzenia wad w okresie rękojmi Nabywca zobowiązany jest 

zawiadomić Dewelopera, pisemnie o wadach, w terminie miesiąca od daty ich ujawnienia. 

Istnienie wad, stwierdza się protokolarnie po przeprowadzeniu oględzin. W protokole oznacza 

się dokładnie występujące wady, termin, w którym nastąpi ich naprawa oraz warunki 

udostępnienia Lokalu, w celu usunięcia usterek. Deweloper zobowiązany będzie do 

przystąpienia do oględzin w ciągu 14 (czternastu dni) od otrzymania powiadomienia od 

Nabywcy o wystąpieniu wad. O terminie oględzin Deweloper poinformuje Nabywcę na 

siedem dni naprzód przed terminem oględzin.---------------------------------------------------------- 

4. Strony ustalają, że termin usunięcia wady podanej w protokole wynosi 30 

(trzydzieści) dni od dnia podpisania protokołu. Jednocześnie Strony postanawiają, że jeżeli 
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usunięcie wady pomimo zachowania należytej staranności przez Dewelopera nie będzie 

możliwe w tym terminie, termin przez niego wyznaczony nie będzie dłuższy niż 90 dni od 

dnia podpisania protokołu.--------------------------------------------------------------------------------- 

5. Deweloper jest zwolniony od odpowiedzialności z tytułu rękojmi, jeśli Nabywca 

wiedział o wadzie w chwili wydania Lokalu.----------------------------------------------------------- 

6.  Powyższe zapisy dotyczą lokali mieszkalnych, a w zakresie części wspólnych 

nieruchomości termin rękojmi rozpoczyna się w dniu uzyskania ostatecznego pozwolenia na 

użytkowanie. Strony ustalają, że do zgłaszania wad w częściach wspólnych uprawniony jest 

Zarząd Wspólnoty.------------------------------------------------------------------------------------------ 

XIV. Nabywca oraz Deweloper mogą odstąpić od niniejszej umowy w przypadkach 

przewidzianych w Ustawie deweloperskiej, których dokładny zakres cytuje Załącznik numer 

      do niniejszej umowy.------------------------------------------------------------------------------- 

 W razie rozwiązania niniejszej umowy przez strony bądź odstąpienia od umowy 

przez Nabywcę, z zastrzeżeniem treści Umowy o rachunek powierniczy określającej zasady 

zwrotu środków zdeponowanych na rachunku powierniczym, Deweloper zwróci Nabywcy 

dokonane przez niego do dnia rozwiązania umowy bądź odstąpienia od niej płatności – na 

wskazany przez Nabywcę rachunek bankowy, najdalej w terminie do 14 dni od dnia 

rozwiązania umowy bądź otrzymania oświadczenia Nabywcy o odstąpieniu zawierającego 

zgodę opisaną poniżej.-------------------------------------------------------------------------------------- 

 W razie odstąpienia od umowy przez Dewelopera, z zastrzeżeniem w/w treści 

Umowy o rachunek powierniczy, Deweloper zwróci Nabywcy dokonane przez niego do 

dnia odstąpienia płatności – przy zachowaniu kwoty zadatku, jeżeli taki należał się 

Deweloperowi – na wskazany przez Nabywcę rachunek bankowy, najdalej w terminie do 14 

dni od dnia złożenia Nabywcy oświadczenia o odstąpieniu i otrzymania od niego zgody, o 

której mowa poniżej.---------------------------------------------------------------------------------------- 

 Oświadczenie Nabywcy o odstąpieniu od niniejszej umowy dla swojej skuteczności 

wymaga dołączenia do niego, złożonej w formie pisemnej z podpisem notarialnie 

poświadczonym, zgody na wykreślenie roszczenia w księdze wieczystej, wpisanego 

zgodnie z wnioskiem zawartym w niniejszym akcie.-------------------------------------------------- 

 W przypadku odstąpienia przez Spółkę od niniejszego aktu, Nabywca zobowiązany 

jest wyrazić w formie pisemnej z podpisem notarialnie poświadczonym zgodę na 

wykreślenie roszczenia w księdze wieczystej wpisanego zgodnie z wnioskiem zawartym w 

niniejszym akcie i doręczyć ją Deweloperowi w terminie najdalej do 7 (siedmiu) dni 

roboczych od dnia otrzymania od niego oświadczenia o odstąpieniu.------------------------------- 
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XV. 1. Nabywca wyraża zgodę na i oświadcza, że nie będzie zgłaszał żadnych roszczeń w 

razie ustanowienia przez Dewelopera bezterminowych, nieodpłatnych służebności 

gruntowych przejazdu i przechodu oraz służebności przeprowadzania, przesyłu, dostępu, 

konserwacji, naprawy i współkorzystania z wszelkiego rodzaju sieci, instalacji, systemów, 

budowli i urządzeń, służebności odprowadzania wód opadowych, podłączania się do 

istniejącej sieci kanalizacyjnej i wodociągowej czy ustanowienia innych uprawnień do 

korzystania z urządzeń i infrastruktury jakie powstaną na Nieruchomości, a które to 

służebności czy inne uprawnienia okażą się konieczne dla zwiększenia użyteczności 

Nieruchomości. Dodatkowo Nabywca wyraża zgodę na ustanowienie na nieruchomości 

wspólnej służebności lub innego rodzaju uprawnienia na rzecz każdoczesnych właścicieli 

pozostałych lokali uprawniających ich do nieograniczonego dostępu celem eksploatacji, 

konserwacji czy naprawy zewnętrznych jednostek instalacji klimatyzacji w tych lokalach, 

które to jednostki będą zainstalowane w częściach wspólnych nieruchomości. W razie gdyby 

do ustanowienia którejkolwiek z wyżej wymienionych służebności czy innych praw miało 

dojść po zawarciu umowy końcowej, w umowie tej Nabywca powtórzy powyższą zgodę, a 

nadto udzieli pełnomocnictwa Deweloperowi lub/i wskazanemu przez niego podmiotowi do 

ustanowienia także w imieniu Nabywcy powyższych służebności czy innych wspomnianych 

obciążeń i podejmowania wszelkich innych czynności prawnych i faktycznych koniecznych 

do skutecznego ustanowienia takich służebności i ich ujawnienia w księdze wieczystej. W 

przypadku braku wyrażenia w/w zgód i udzielenia w/w pełnomocnictw Deweloper 

uprawniony będzie do dochodzenia od Nabywcy odszkodowania pokrywającego wszelkie 

szkody tym spowodowane na zasadach ogólnych.----------------------------------------------------- 

2. Nabywca wyraża zgodę na i oświadcza, że nie będzie zgłaszać żadnych roszczeń w 

razie obciążenia Nieruchomości bezterminowymi, bezpłatnymi służebnościami przesyłu, 

dostępu, konserwacji i naprawy, lub prawami użytkowania na rzecz zakładów lub podmiotów 

dostarczających media, operatorów telefonii stacjonarnej, Internetu, telewizji i innych w celu 

umożliwienia dostępu do instalacji i wykonywania czynności związanych z ich własnością, 

remontem, eksploatacją i konserwacją lub innych praw koniecznych do prawidłowego 

funkcjonowania Budynku wraz z infrastrukturą, jak również prawami na zainstalowanie przez 

osoby trzecie przewodów na Nieruchomości. Zdanie powyżej dotyczące powtórzenia tej 

zgody i udzielenia pełnomocnictwa stosuje się odpowiednio.---------------------------------------- 

3. Nabywca przyjmuje do wiadomości, że na nieruchomościach sąsiednich będzie 

prowadzona realizacja zadań inwestycyjnych i oświadcza, że wyraża na to swoją zgodę i 

zobowiązuje się, że nie będzie sprzeciwiać się prowadzeniu powyższych prac.------------------- 
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4.  Nabywca wyrazi zgodę w umowie końcowej na umieszczenia przez Dewelopera 

reklamy dotyczącej sprzedaży i/lub wynajmu lokali mieszkalnych i niemieszkalnych, miejsc 

postojowych i komórek lokatorskich oraz innych nieruchomości pozostających w zasobach 

Dewelopera na częściach wspólnych nieruchomości w tym elewacji frontowej – w sposób 

niepogarszający komfortu korzystania z lokali mieszkalnych i niezakłócający prawidłowego 

funkcjonowania inwestycji i korzystania z nieruchomości wspólnej. Reklamy takie nie będą 

przekraczały rozmiarów 3 metry na 3 metry. Zdanie powyżej dotyczące powtórzenia tej 

zgody i udzielenia pełnomocnictwa stosuje się odpowiednio.---------------------------------------- 

5. Nabywca wyraża zgodę na to, aby zarząd nieruchomością wspólną powierzony był 

podmiotowi wskazanemu przez Dewelopera. Przedmiotowe uprawnienie będzie 

przysługiwało Deweloperowi do 12 miesięcy od dnia zakończenia realizacji inwestycji. 

Powierzenie takiemu podmiotowi zarządu nieruchomością wspólną nastąpi w trybie art. 18 

ust. 1 ustawy z dnia 24 czerwca 1994 r. o własności lokali w umowie dotyczącej określenia 

zasad sprawowania zarządu nieruchomością wspólną / lub wyodrębnienia pierwszego z lokali 

na Nieruchomości, a określony tak sposób zarządu, stosownie do art. 18 ust. 2 ww. ustawy 

będzie wiązał nabywców kolejnych lokali na Nieruchomości. Nabywca wyraża zgodę 

również na to, aby do kompetencji Zarządu Wspólnoty należało kierowanie sprawami 

wspólnoty (podejmowanie decyzji czy czynności) i reprezentowanie jej na zewnątrz oraz w 

stosunkach pomiędzy wspólnotą, a poszczególnymi właścicielami lokali we wszystkich 

sprawach zwykłego zarządu nieruchomością wspólną, jak również w zakresie dopuszczalnym 

prawem w takich sprawach jak: zmiana udziałów w nieruchomości wspólnej w następstwie 

ewentualnych połączeń / podziału czy przebudowy lokali, zawieranie, zmiana i 

rozwiązywanie umów z przedsiębiorstwami świadczącymi usługi dotyczące nieruchomości 

wspólnej, w szczególności w zakresie dostawy i przyłączenia: energii cieplnej, elektrycznej, 

paliw gazowych, wody oraz odprowadzania ścieków, ustanawianie/zmiana służebności / 

prawa użytkowania, o których mowa w niniejszej umowie, oraz podział do korzystania w 

zakresie przekazywania nabywcom lokali/udziałów w lokalach czy w Nieruchomości i 

nieruchomości wspólnej prawa do wyłącznego korzystania z tarasów, pomieszczeń 

gospodarczych, miejsc parkingowych i ogródków przydomowych. Nabywca ponadto 

zobowiązuje się, że w umowie końcowej wyrazi zgodę na zawarcie przez Dewelopera ze 

wspomnianym zarządcą stosownej umowy o zarząd i udzieli mu stosownego 

pełnomocnictwa.-------------------------------------------------------------------------------------------- 

6. Nabywca wyraża zgodę i zobowiązuje się, że niezależnie od powyższego, w akcie 

notarialnym obejmującym umowę końcową jako nabywca Lokalu udzieli pełnomocnictwa z 
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prawem substytucji Deweloperowi oraz/lub osobie przez Dewelopera wskazanej na 

dokonanie wszystkich czynności prawnych i faktycznych, na które wyraził w tym akcie zgodę 

oraz na reprezentowanie go, w szczególności w zakresie:-------------------------------------------- 

 – podziału nieruchomości wspólnej do korzystania w szczególności w zakresie 

przekazywania nabywcom lokali/udziałów w lokalach prawa do wyłącznego korzystania z 

miejsc parkingowych i pomieszczeń gospodarczych w parkingu podziemnym i zewnętrznych 

miejsc postojowych, tarasów oraz ewentualnie ogródków przydomowych;------------------------ 

 – przejęcia przez wspólnotę umów z przedsiębiorstwami świadczącymi usługi w 

szczególności w zakresie dostawy energii cieplnej, elektrycznej, wody oraz odprowadzania 

ścieków;------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

 – podziału i łączenia lokali oraz ich przebudowę i zmianę ich przeznaczenia/sposobu 

ich użytkowania i związaną z tym zmianę udziałów w nieruchomości wspólnej;----------------- 

 – obciążania nieruchomości wspólnej nieodpłatnymi służebnościami i innymi 

prawami, o których mowa w niniejszym akcie oraz udzieli stosownego pełnomocnictwa 

Zarządowi Wspólnoty lub/i innym wskazanym przez Dewelopera podmiotom do 

podejmowania wszelkich czynności, w tym podpisywania wszelkich umów i innych 

dokumentów koniecznych do realizacji powyższych spraw,------------------------------------------ 

a nadto udzieli pełnomocnictwa osobie/osobom wskazanej/ym przez Dewelopera do 

udziału w imieniu Nabywcy w zebraniach wspólnoty, głosowania i podejmowania uchwał – 

wyłącznie w sprawach bezpośrednio wskazanych wyżej.--------------------------------------------- 

7. Deweloper oświadcza, że wszelkie działania podjęte na podstawie udzielonych 

powyżej w punktach 1 do 5 przez Nabywcę zgód i pełnomocnictw nie wpłyną na komfort 

korzystania z nieruchomości wspólnej oraz nie zaburzą założeń architektonicznych i 

zagospodarowania terenu założenia inwestycyjnego.-------------------------------------------------- 

8. Nabywca zobowiązuje się, że koszty zarządu nieruchomością wspólną łącznie z 

kosztami konserwacji części wspólnych budynku na niej położonego i terenu wraz z 

wynagrodzeniem zarządcy, z wyłączeniem kosztów związanych z utrzymaniem części 

nieruchomości wspólnych oddanych do wyłącznego korzystania innym nabywcom, pokrywać 

będzie proporcjonalnie do powierzchni użytkowej Lokalu, wpłacając na ten cel zaliczki w 

formie bieżących opłat ustalonych przez zarządcę, w terminach i miejscach określonych przez 

zarządcę.------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

9. Nabywca oświadcza, że w umowie końcowej udzieli Deweloperowi prawa do 

dysponowania nieruchomością na cele budowlane – jak powyżej, a w razie zbycia przez niego 

Lokalu nałoży na jego każdoczesnego nabywcę obowiązek o takiej samej treści.----------------- 
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W przypadku braku dopełnienia tego obowiązku Deweloper uprawniony będzie do 

dochodzenia od Nabywcy odszkodowania pokrywającego wszelkie szkody tym 

spowodowane na zasadach ogólnych.-------------------------------------------------------------------- 

10. Nabywca oświadcza, że w umowie końcowej zobowiąże się, że w razie zbycia 

przez niego Lokalu nałoży na jego każdoczesnego nabywcę obowiązek udzielenia przez niego 

zgód i pełnomocnictw, o takiej samej treści, jak zgody i pełnomocnictwa, których udzielił lub 

udzieli nabywca stosownie do postanowień niniejszego aktu, pod rygorem wynagrodzenia 

Deweloperowi wszelkich szkód, jakie poniesie w związku z brakiem takich pełnomocnictw 

czy zgód. Obowiązek powyższy ciążyć będzie na Nabywcy przez okres 5 (pięć) lat od dnia 

zawarcia umowy końcowej.------------------------------------------------------------------------------- 

XIV. 1. Strony oświadczają, że niniejsza umowa została zawarta w drodze indywidualnych 

negocjacji pomiędzy Deweloperem a Nabywcą.-------------------------------------------------------- 

2. Strony postanawiają, że wszystkie ich deklaracje, zawiadomienia i oświadczenia, w 

związku z niniejszą Umową Deweloperską, będą sporządzane na piśmie, pod rygorem 

nieważności i doręczane na adresy wskazane w komparycji tego aktu oraz na adresy e-mail: 

1) Dewelopera: biuro@asadevelopment.pl; 2) Nabywcy:      .------------------------------------ 

3. Strony zobowiązane są w trakcie realizacji Umowy Deweloperskiej do 

utrzymywania wzajemnego stałego kontaktu oraz zawiadamiania się o każdej zmianie 

adresów podanych w Umowie Deweloperskiej w terminie najdalej do 7 (siedem) dni od 

zaistniałej zmiany.------------------------------------------------------------------------------------------ 

4. Nabywca wyraża zgodę na przetwarzanie jego danych osobowych podanych w 

Umowie Deweloperskiej lub innych dokumentach, dostarczonych Deweloperowi dla potrzeb 

realizacji Umowy Deweloperskiej, do celów związanych z tą realizacją oraz do przekazania 

ich wybranemu Zarządcy nieruchomości. Nabywca ma prawo wglądu do swoich danych 

osobowych oraz do żądania ich poprawiania i sprostowania. Nabywca ma prawo zgodę taką 

wycofać.------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

Nabywca wyraża zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych przez Krakowski 

Bank Spółdzielczy w Krakowie z siedzibą w Krakowie ul. Rynek Kleparski 8, z którym 

zawarta została umowa o prowadzenie zamkniętego mieszkaniowego rachunku 

powierniczego dla przedsięwzięcia deweloperskiego będącego przedmiotem niniejszej 

umowy. Nabywca został poinformowany że jego dane osobowe zbierane są wyłącznie w celu 

realizacji Umowy deweloperskiej, a także, iż nie będą one udostępniane innym podmiotom, z 

wyjątkiem podmiotów i okoliczności ich ujawniania przewidzianych w ustawie z dnia 29 

sierpnia 1997 roku Prawo bankowe oraz innych przepisach powszechnie obowiązujących, a 

mailto:biuro@asadevelopment.pl


 16 

także że ma prawo wglądu do danych osobowych oraz ich poprawiania zgodnie z ustawą o 

ochronie danych osobowych. Podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne do realizacji 

Umowy deweloperskiej.------------------------------------------------------------------------------------ 

XV. Wobec zawarcia dokumentowanej niniejszym aktem umowy Nabywca żąda, aby 

notariusz złożył za pośrednictwem systemu teleinformatycznego do Sądu Rejonowego dla 

Krakowa-Podgórza w Krakowie, IV Wydział Ksiąg Wieczystych wniosek 

wieczystoksięgowy obejmujący żądanie wpisu w dziale III-im księgi wieczystej nr 

KR1P/00353664/6 roszczenia o wybudowanie budynku, ustanowienia odrębnej własności i 

sprzedaży lokalu mieszkalnego numer      , położonego na       kondygnacji budynku 

nr       przy ul. Myśliwskiej, składającego się z:       - o powierzchni użytkowej 

     m2, oraz przynależnej komórki lokatorskiej nr      , o powierzchni      m2, 

położonej na  kondygnacji      , którego powierzchnią pomocniczą jest balkon o 

powierzchni      m2, z którego własnością będzie związane prawo do wyłącznego 

korzystania z miejsca postojowego wewnątrz budynku oznaczonego nr       na rzecz: 

     , syna      , PESEL:      .---------------------------------------------------------------------- 

XVI. Koszty sporządzenia niniejszej umowy wraz z wpisami praw z niej wynikających 

ponoszą strony po połowie, natomiast koszty zawarcia umowy przeniesienia własności wraz z 

wpisami praw z niej wynikających będzie ponosić Nabywca.---------------------------------------- 

 Pobrano:-------------------------------------------------------------------------------------------- 

od Nabywcy:------------------------------------------------------------------------------------------------ 

 a) wynagrodzenie za dokonanie czynności notarialnej na podstawie art. 5 ustawy z 

dnia 14 lutego 1991 roku Prawo o Notariacie (tj. z dnia 29 maja 2020 roku Dz. U. z 2020 

roku, poz. 1192) oraz zgodnie z § 2, 3 i 5 rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 28 

czerwca 2004 roku (tj. z dnia 11 sierpnia 2020 roku, Dz. U. z 2020 roku, poz. 1473) w 

kwocie:      zł;-------------------------------------------------------------------------------------------- 

 b) podatek od towarów i usług VAT w stawce 23% zgodnie z art. 41 ust. 1 ustawy z 

dnia 11 marca 2004 roku (tj. z dnia 9 grudnia 2019 roku, Dz. U. z 2020 roku, poz. 106) w 

kwocie       zł;-------------------------------------------------------------------------------------------- 

 c) opłatę sądową zgodnie z przepisami art. 1 i 43 ustawy z dnia 28 lipca 2005 roku (tj. 

z dnia 4 kwietnia 2019 roku Dz. U. z 2019 roku, poz. 785) w związku z art. 7 § 2 ustawy 

Prawo o Notariacie (tj. z dnia 29 maja 2020 roku Dz. U. z 2020 roku, poz. 1192) w gotówce 

zarejestrowaną w Repertorium A pod numerem złożonego wniosku wieczystoksięgowego, w 

kwocie: 75 zł;------------------------------------------------------------------------------------------------ 

od Sprzedającego:----------------------------------------------------------------------------------------- 



 17 

 a) wynagrodzenie za dokonanie czynności notarialnej na podstawie art. 5 ustawy z 

dnia 14 lutego 1991 roku Prawo o Notariacie (tj. z dnia 29 maja 2020 roku Dz. U. z 2020 

roku, poz. 1192) oraz zgodnie z § 2, 3 i 5 rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 28 

czerwca 2004 roku (tj. z dnia 11 sierpnia 2020 roku, Dz. U. z 2020 roku, poz. 1473) w 

kwocie:      zł;-------------------------------------------------------------------------------------------- 

 b) podatek od towarów i usług VAT w stawce 23% zgodnie z art. 41 ust. 1 ustawy z 

dnia 11 marca 2004 roku (tj. z dnia 9 grudnia 2019 roku, Dz. U. z 2020 roku, poz. 106) w 

kwocie       zł;-------------------------------------------------------------------------------------------- 

 c) opłatę sądową zgodnie z przepisami art. 1 i 43 ustawy z dnia 28 lipca 2005 roku (tj. 

z dnia 4 kwietnia 2019 roku Dz. U. z 2019 roku, poz. 785) w związku z art. 7 § 2 ustawy 

Prawo o Notariacie (tj. z dnia 29 maja 2020 roku Dz. U. z 2020 roku, poz. 1192) w gotówce 

zarejestrowaną w Repertorium A pod numerem złożonego wniosku wieczystoksięgowego, w 

kwocie: 75 zł;------------------------------------------------------------------------------------------------ 

 Ogółem pobrano:      zł.---------------------------------------------------------------------- 

 Akt odczytano, przyjęto i podpisano.------------------------------------------------------------ 


