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Repertorium A numer          /2020                                        

 

AKT NOTARIALNY 

Dnia ______ dwa tysiące dwudziestego roku (__-___-2020 r.) przede mną – notariuszem w 

Krakowie Manuelą Flach-Chęcińską prowadzącą Kancelarię Notarialną w Krakowie przy ul. 

Dietla nr 50/16, w tej Kancelarii stawili się:-------------------------------------------------------------- 

 

1.          Wojciech Leszek Skręt, jak oświadcza używający jednego imienia 

Wojciech, syn ______, PESEL _______, według jego oświadczenia 

zamieszkały pod adresem: _______ - działający w imieniu Spółki pod 

firmą DES Henryk Dowgier Anna Dowgier spółka jawna z siedzibą w 

Krakowie (adres: ul. Kronikarza Galla nr 5/1, kod pocztowy 30-053 

Kraków; REGON 350025747, NIP 677-000-49-59), wpisanej do Rejestru 

Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy dla 

Krakowa-Śródmieścia w Krakowie, Wydział XI Gospodarczy Krajowego 

Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000163457, (zwaną dalej: 

„Deweloperem” lub „Spółką”) jako pełnomocnik, na podstawie 

pełnomocnictwa z dnia 25 listopada 2020 roku, Rep. A nr 3719/2020 

sporządzonego przed zastępcą notarialnym Mariolą Skoczeń-Postrożny, 

zastępującą notariusza Manuelę Flach-Chęcińską, udzielonego mu przez 

Pawła Dowgier – Wspólnika tej Spółki, uprawnionego do samodzielnej 

reprezentacji tej Spółki, zgodnie z okazanym wydrukiem z rejestru 

prowadzonego przez Centralną Informację Krajowego Rejestru Sądowego z 

dnia _________ 2020 r., o godz. __:__ - stanowiącym informację 

odpowiadającą odpisowi aktualnemu z rejestru przedsiębiorców pobraną na 

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

Rejestrze Sądowym, zwany w dalszej części umowy także 

„Pełnomocnikiem  Dewelopera”,-------------------------------------------------- 

Pełnomocnik Dewelopera podaje adres do korespondencji Spółki: 30-

053 Kraków, ul. Kronikarza Galla nr 5/1,--------------------------------------- 

lub 

1.          Klaudia Elżbieta Jodłowska, jak oświadcza używająca jednego 

imienia Klaudia, córka ______, PESEL ______,  zamieszkała według jej 
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oświadczenia pod adresem: _________  - działająca w imieniu i na rzecz 

Spółki pod firmą DES Henryk Dowgier Anna Dowgier spółka jawna z 

siedzibą w Krakowie (adres: ul. Kronikarza Galla nr 5/1, kod pocztowy 30-

053 Kraków; REGON 350025747, NIP 677-000-49-59), wpisanej do 

Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd 

Rejonowy dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie, Wydział XI Gospodarczy 

Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000163457, (zwaną 

dalej: „Deweloperem” lub „Spółką”) jako pełnomocnik, na podstawie 

pełnomocnictwa z dnia 25 listopada 2020 roku, Rep. A nr 3719/2020 

sporządzonego przed zastępcą notarialnym Mariolą Skoczeń-Postrożny, 

zastępującą notariusza Manuelę Flach-Chęcińską, udzielonego mu przez 

Pawła Dowgier – Wspólnika tej Spółki, uprawnionego do samodzielnej 

reprezentacji tej Spółki, zgodnie z okazanym wydrukiem z rejestru 

prowadzonego przez Centralną Informację Krajowego Rejestru Sądowego z 

dnia _______ 2020 r., o godz. __:__ - stanowiącym informację 

odpowiadającą odpisowi aktualnemu z rejestru przedsiębiorców pobraną na 

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

Rejestrze Sądowym, zwana w dalszej części umowy także 

„Pełnomocnikiem  Dewelopera”,-------------------------------------------------- 

Pełnomocnik Dewelopera podaje adres do korespondencji Spółki: 30-

053 Kraków, ul. Kronikarza Galla nr 5/1,---------------------------------------  

2.          _______, jak oświadcza/y używający/a jednego imienia _____, 

syn/córka ____, PESEL ______, zamieszkały według jego oświadczenia 

pod adresem: _______ 

ad 2) zwany w dalszej części umowy także „Stroną Nabywającą” lub 

„Nabywcą”.---------------------------------------------------------------------------- 

 

Tożsamość Stawających stwierdziła notariusz na podstawie okazanych dowodów osobistych 

serii i nr: ad 1) ______ ważnego do dnia _____ roku oraz ad 2) _____ ważnego do dnia ____ 

roku.------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Nadto, Stawający oświadczają, że wedle ich wiedzy nie zachodzą żadne przesłanki wskazane w 

ustawie z dnia 6 sierpnia 2010 r. o dowodach osobistych, które mogłyby skutkować 

nieważnością okazanych notariuszowi dowodów osobistych.------------------------------------------ 
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UMOWA DEWELOPERSKA 

 

§1.          1. Pełnomocnik Dewelopera oświadcza, że Sąd Rejonowy dla Krakowa-Podgórza w 

Krakowie, IV Wydział Ksiąg Wieczystych dla nieruchomości położonych w Krakowie, 

województwo małopolskie, powiat M. Kraków, gmina Kraków M., dzielnica Krowodrza, obręb 

nr 0004:--------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

1) utworzonej między innymi z działek nrnr: 15 o pow. 0,0748 ha
 
oraz 16 o pow. 0,0168 ha, 

prowadzi księgę wieczystą nr KR1P/00171797/7, w której to księdze wieczystej:----------------- 

a) w dziale I-O widnieje wzmianka o wniosku wieczystoksięgowym z dnia 09 października 

2020 roku do numeru DZ.KW./KR1P/154663/20/1 o opisie wzmianki „sprostowanie 

oznaczenia / obszaru nieruchomości”, która dotyczy zmiany danych w ewidencji gruntów i 

budynków na skutek modernizacji operatu ewidencji gruntów i budynków dla obrębu 

126102_9.0004, a także z dnia 30 listopada 2020 roku do numeru DZ.KW./KR1P/237206/20/1, 

o opisie wzmianki „odłączenie części lub całości nieruchomości i przyłączenie do innej KW”, 

dotycząca niżej opisanego odłączenia i przyłączenia działek nrnr: 15 oraz 16 do księgi 

wieczystej nr KR1P/00173403/3 oraz wpisana jest także działka nr 715/18 o pow. 0,0056 ha,--- 

b) w dziale I-Sp wpisane są uprawnienia wynikające z prawa ujawnionego w działach III 

innych ksiąg wieczystych: (1) nieodpłatna i nieograniczona czasem służebność gruntowa 

polegająca na prawie przejazdu i przechodu pasem drogowym przez działkę nr 866/2 (obj. 

KR1P/00221153/7) jej północnym krańcem, graniczącym bezpośrednio z działką nr 17/2, 

szlakiem 5,50 m szerokim oraz przeprowadzenia tym szlakiem mediów, a także w przypadku 

zainstalowania szlabanu - nieodpłatnego korzystania z niego, na rzecz każdoczesnych 

właścicieli nieruchomości gruntowych stanowiących działki nr 15 i nr 16 , przy czym strony 

ustalają, że koszty utrzymania szlaku służebnego będą ponoszone przez każdoczesnych 

właścicieli nieruchomości obciążonej i nieruchomości władającej po połowie; (2) na rzecz 

każdoczesnego właściciela działki nr 15 o pow. 0,0758 ha - służebność drogi koniecznej 

polegająca na prawie przejazdu i przechodu przez działkę nr 14 o pow. 0,1453 ha (obj. kw 

KR1P/00005894/3) wzdłuż wschodniej granicy tej działki przy ścianie budynku nr 51 i siatce 

ogrodzeniowej istniejącym szlakiem drogowym od ul. Kazimierza Wielkiego wskazanym jako 

wariant I służebności w projekcie ustanowienia drogi koniecznej sporządzonym przez biegłego 

dr inż. Witolda Hajdugę w dniu 17.02.2001 r. L.KS. rob. 3/2001,------------------------------------- 

c) w dziale II własność w całości wpisana jest na rzecz: Spółki pod firmą DES Henryk 

Dowgier Anna Dowgier spółka jawna z siedzibą w Krakowie, REGON 350025747, na 

podstawie niżej opisanej umowy sprzedaży, Rep. A Nr 3053/2018,---------------------------------- 
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d) działy III i IV nie zawierają wpisów, ani wzmianek o wnioskach;-------------------------------- 

2) utworzonej z jednej działki nr 17/2 o pow. 0,1063 ha, prowadzi księgę wieczystą nr 

KR1P/00173403/3, w której to księdze wieczystej:----------------------------------------------------- 

a) w dziale I-O widnieje wzmianka o wniosku wieczystoksięgowym z dnia 09 października 

2020 roku do numeru DZ.KW./KR1P/154664/20/1 o opisie wzmianki „sprostowanie 

oznaczenia / obszaru nieruchomości”, która dotyczy zmiany danych w ewidencji gruntów i 

budynków na skutek modernizacji operatu ewidencji gruntów i budynków dla obrębu 

126102_9.0004, a także z dnia 30 listopada 2020 roku do numer DZ.KW./KR1P/237206/20/1, 

o opisie wzmianki „przyłączenie nieruchomości z innej KW”, dotycząca niżej opisanego 

odłączenia i przyłączenia działek nrnr: 15 oraz 16 do księgi wieczystej nr KR1P/00173403/3,--- 

b) w dziale I-Sp wpisane jest uprawnienie wynikające z prawa ujawnionego w dziale III innej 

księgi wieczystej, tj. nieodpłatna i nieograniczona czasem służebność gruntowa polegająca na 

prawie przejazdu i przechodu pasem drogowym przez działkę nr 866/2 (obj. 

KR1P/00221153/7) jej północnym krańcem, graniczącym bezpośrednio z działką nr 17/2, 

szlakiem 5,50 m szerokim oraz przeprowadzenia tym szlakiem mediów, a także w przypadku 

zainstalowania szlabanu - nieodpłatnego korzystania z niego, na rzecz każdoczesnych 

właścicieli nieruchomości gruntowych stanowiących działkę nr 17/2, przy czym strony ustalają, 

że koszty utrzymania szlaku służebnego będą ponoszone przez każdoczesnych właścicieli 

nieruchomości obciążonej i nieruchomości władającej po połowie,----------------------------------- 

c) w dziale II własność w całości wpisana jest na rzecz: Spółki pod firmą DES Henryk 

Dowgier Anna Dowgier spółka jawna z siedzibą w Krakowie, REGON 350025747, na 

podstawie w/w. umowy sprzedaży, Rep. A Nr 3053/2018 oraz widnieje wzmianka o wniosku 

wieczystoksięgowym z dnia 30 listopada 2020 roku do numeru DZ.KW./KR1P/237206/20/1 o 

opisie wzmianki „przyłączenie nieruchomości z innej KW”, dotycząca niżej opisanego 

odłączenia i przyłączenia działek nrnr: 15 oraz 16 do księgi wieczystej nr KR1P/00173403/3,--- 

d) w dziale III widnieją wzmianki, za którymi zarejestrowano wnioski o wpis roszczeń o 

wybudowanie budynku, wyodrębnienie lokali mieszkalnych i przeniesienie prawa własności 

tego lokalu oraz praw niezbędnych do korzystania z lokali, innych niż lokal będący 

przedmiotem niniejszej umowy deweloperskiej,--------------------------------------------------------- 

e) dział IV nie zawiera wpisów, ani wzmianek o wnioskach.------------------------------------------ 

          Pełnomocnik Dewelopera na potwierdzenie stanu prawnego opisanych wyżej 

nieruchomości okazuje wydruki z Portalu Dostępu do Centralnej Bazy Danych Ksiąg 

Wieczystych, prowadzonego przez Ministerstwo Sprawiedliwości dla ksiąg wieczystych nrnr: 

KR1P/00171797/7 oraz KR1P/00173403/3, z dnia dzisiejszego, o godz. ____ i o godz. ____.--- 
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          2. Pełnomocnik Dewelopera oświadcza, że w akcie notarialnym z dnia 26 listopada 2020 

roku, Rep. A nr 3769/2020, sporządzonym przed notariuszem w Krakowie Manuelą Flach-

Chęcińską został złożony do Sądu Rejonowego dla Krakowa-Podgórza w Krakowie IV 

Wydział Ksiąg Wieczystych wniosek o połączenie działek nrnr: 15 oraz 16 do księgi 

wieczystej nr KR1P/00173403/3 prowadzonej obecnie dla działki nr 17/2, wobec czego działki 

te utworzą jedną nieruchomość w znaczeniu wieczystoksięgowym, a czego dotyczy wzmianka 

o wniosku wieczystoksięgowym z dnia 30 listopada 2020 roku do numeru 

DZ.KW./KR1P/237206/20/1.------------------------------------------------------------------------------- 

          3. Pełnomocnik Dewelopera oświadcza, że Deweloper jest właścicielem ww. 

nieruchomości na podstawie okazanej umowy sprzedaży objętej aktem notarialnym 

sporządzonym w dniu 9 marca 2018 roku, przez notariusza w Krakowie Tomasza Kota, za Rep. 

A Nr 3053/2018.---------------------------------------------------------------------------------------------- 

          4. Pełnomocnik Dewelopera oświadcza, że Deweloper zamierza dokonać zmian 

geodezyjnych na nieruchomości utworzonej z działek nrnr: 15, 16 oraz 17/2, polegających na 

podziale działki nr 16 na działki oznaczone roboczo numerami 16/a o pow. 0,0041 ha oraz 

16/b o pow.0,0127 ha, zgodnie z mapą ze wstępnym projektem podziału nieruchomości 

sporządzoną w dniu 26 listopada 2020 roku, przez geodetę uprawnionego mgr inż. Zbigniewa 

Jabłońskiego, upr. nr 10644, której kopia stanowi Załącznik nr 1 do niniejszej umowy, a 

działki nrnr: 15, 17/2 oraz działka oznaczona roboczo numerem 16/b zwane dalej będą, jako: 

„Nieruchomość”.--------------------------------------------------------------------------------------------- 

§2.        Pełnomocnik Dewelopera odpowiednio powołuje się na przedłożone do ww. aktu 

notarialnego, Rep. A nr 3769/2020 i okazuje:----------------------------------------------------------- 

1) dwa wypisy z rejestru gruntów z dnia 01 października 2020 roku, wydane z up. Prezydenta 

Miasta Krakowa, nr kancelaryjny: GD-10-6642.15145.2020, jednostki rejestrowe gruntów: 

126102_9.0004.G206 oraz 126102_9.0004.G208, opatrzone adnotacją, iż dokumenty niniejsze 

są przeznaczone do dokonania wpisu w księdze wieczystej, dla położonych w Krakowie, 

obrębie ewidencyjnym 126102_9.0004, K-4, jednostce ewidencyjnej Krowodrza, powiecie M. 

Kraków, województwie małopolskim, działek nrnr: 15 o pow. 0,0748 ha, 16 o pow. 0,0168 ha 

oraz 17/2 o pow. 0,1060 ha, rodzaj użytków i klas dla wszystkich działek: Bi – tj. inne tereny 

zabudowane,--------------------------------------------------------------------------------------------------- 

2) dwa wyrysy z mapy ewidencyjnej z dnia 08 października 2020 roku, wydane z up. 

Prezydenta Miasta Krakowa, nr kancelaryjny: GD-10.6642.15145.2020, znak: W-2360/2020, 

opatrzone adnotacją, iż dokumenty niniejsze są przeznaczone do dokonania wpisu w księdze 

wieczystej, dla położonych w Krakowie, obrębie ewidencyjnym 0004, jednostce ewidencyjnej 
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Krowodrza, powiecie M. Kraków, województwie małopolskim, działek nrnr: 15, 16 oraz 

17/2,------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

3) decyzję nr AU-2/7331/2618/2006 o ustaleniu warunków zabudowy z dnia 6 października 

2006 roku, wydaną z up. Prezydenta Miasta Krakowa, znak: AU-02-3-JCZ.7331-3407/05,------ 

4) zaświadczenie z dnia 15 kwietnia 2018 roku, wydane z up. Prezydenta Miasta Krakowa, 

znak: AU-02-4.670.517.2018.EUL, w którym zaświadcza się, że decyzja Prezydenta Miasta 

Krakowa nr AU-2/7331/2618/2006 z dnia 6 października 2006 roku stała się ostateczna z 

dniem 25 stycznia 2007 roku,------------------------------------------------------------------------------- 

5) ostateczną decyzję nr AU-2/6730.5/240/2018 z dnia 7 listopada 2018 roku, wydaną z up. 

Prezydenta Miasta Krakowa, znak: AU-02-4.6730.5.231.2018.EUL, z której wynika, że 

przenosi się decyzję Prezydenta Miasta Krakowa Nr AU-2/7331/2618/2006 z dnia 6 

października 2006 roku, znak sprawy: AU-02-3-JCZ.7331-3407/05,--------------------------------- 

6) ostateczną z dniem 18 listopada 2019 roku decyzję nr 1089/6740.1/2019 zatwierdzającą 

projekt budowlany i udzielającą pozwolenia na budowę z dnia 17 czerwca 2019 roku, znak 

AU-01-1.6740.1.294.2019.MKU, wydaną z upoważnienia Prezydenta Miasta Krakowa,--------- 

7) umowę o prowadzenie otwartego mieszkaniowego rachunku powierniczego zawartą w dniu 

06 listopada 2020 roku pomiędzy Bankiem Millennium S.A. z siedzibą w Warszawie a Spółką 

pod firmą DES Henryk Dowgier Anna Dowgier spółka jawna z siedzibą w Krakowie,------------ 

8) uchwałę nr 2/XI/20 Wspólników Spółki pod firmą DES Henryk Dowgier Anna Dowgier 

spółka jawna z siedzibą w Krakowie w przedmiocie wyrażenia zgody na zbywanie i obciążanie 

nieruchomości, podjętą w dniu 24 listopada 2020 roku, w której Wspólnicy Spółki wyrazili 

zgodę na zbywanie udziałów w nieruchomości położonej w Krakowie, dzielnica Krowodrza, 

obręb nr 0004, utworzonej z działek nrnr: 15, 16 i 17/2, objętych docelowo księgą wieczystą nr 

KR1P/00173403/3, na zbywanie lokali znajdujących się w budynkach wielomieszkaniowych 

położonych na w/w działkach, na ustanawianie podziału quoad usum na terenie w/w działek 

oraz budynków według swobodnego uznania, a także na obciążanie w/w nieruchomości 

roszczeniami i służebnościami o dowolnej treści i w stosunku do dowolnych podmiotów (w 

tym także na rzecz wymienionych działek), i sprzedaży udziałów w drogach.---------------------- 

§3.          Pełnomocnik Dewelopera oświadcza, że:------------------------------------------------------ 

- reprezentowana przez niego Spółka jest jedynym właścicielem Nieruchomości i znajduje się 

w jej posiadaniu,---------------------------------------------------------------------------------------------- 

- Nieruchomość wolna jest od wszelkich obciążeń, praw i roszczeń osób trzecich, w tym 

nieujawnionych w księdze wieczystej, za wyjątkiem roszczeń i wzmianek, za którymi 

zarejestrowano wnioski o wpis roszczeń o wybudowanie budynku, wyodrębnienie lokali 
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mieszkalnych i przeniesienie praw własności tych lokali oraz praw niezbędnych do korzystania 

z lokali, innych niż lokal będący przedmiotem niniejszej umowy deweloperskiej,----------------- 

- w stosunku do reprezentowanej przez niego Spółki nie toczy się żadne postępowanie mające 

na celu odjęcie lub ograniczenie prawa własności ani naruszenia bądź przywrócenia posiadania, 

- nie zostały zawarte żadne umowy zobowiązujące, jak i rozporządzające, z których 

wynikałyby roszczenia i prawa obdarzone pierwszeństwem względem niniejszej umowy, które 

czyniłyby ją bezskuteczną,----------------------------------------------------------------------------------- 

- Nieruchomość znajduje się na terenie nie objętym obowiązującym miejscowym planem 

zagospodarowania przestrzennego, a zgodnie z danymi ujawnionymi w ewidencji gruntów oraz 

w wyżej opisanej decyzji o warunkach zabudowy nie stanowi nieruchomości rolnej w 

rozumieniu przepisów ustawy z dnia 11 kwietnia 2003 roku o kształtowaniu ustroju rolnego,--- 

- Nieruchomość nie jest położona na obszarze rewitalizacji,------------------------------------------- 

- działki nrnr: 15, 16 i 17/2 posiadają bezpośredni dostęp do drogi publicznej, tj. ulicy 

Urzędniczej oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka nr 866/4,---------------------------------  

- Nieruchomość nie jest przedmiotem prawa pierwokupu, ani odkupu, ani żadnego roszczenia o 

jej przeniesienie, na mocy dowolnego prawa, dowolnej osoby, ani też nie podlega 

ograniczeniom w zbyciu.------------------------------------------------------------------------------------- 

§4.          Pełnomocnik Dewelopera oświadcza, że:------------------------------------------------------ 

a) reprezentowana przez niego Spółka nie utraciła podmiotowości prawnej, nie toczy się wobec 

Spółki postępowanie likwidacyjne, upadłościowe ani restrukturyzacyjne, jak również nie został 

złożony wniosek o ogłoszenie upadłości lub wszczęcie postępowania restrukturyzacyjnego i nie 

zachodzą przesłanki do wszczęcia takich postępowań, a w powołanym w komparycji 

niniejszego aktu wydruku z rejestru przedsiębiorców KRS nie zaszły żadne zmiany,-------------- 

b) nie zachodzą jakiekolwiek okoliczności wyłączające umocowanie do reprezentowania 

Dewelopera i skutecznego złożenia oświadczeń w jego imieniu i na jego rzecz, zawartych        

w niniejszym akcie notarialnym, zaś pełnomocnictwo będące podstawą jego działania nie 

zostało odwołane, nie wygasło i działa w granicach umocowania,------------------------------------ 

c) zgodnie z kodeksem spółek handlowych oraz umową Spółki na zawarcie niniejszej umowy 

oraz na zawarcie w jej wykonaniu zdefiniowanej dalej umowy przeniesienia własności, jest 

wymagana zgoda Wspólników, która to zgoda została wyrażona w uchwale Wspólników 

powołanej powyżej,------------------------------------------------------------------------------------------- 

d) Spółka prowadzi działalność gospodarczą między innymi w zakresie budownictwa, 

polegającą na budowie i sprzedaży budynków mieszkalnych jednorodzinnych                            

i wielorodzinnych oraz lokali w tych budynkach,-------------------------------------------------------- 



8 

 

e) Spółka otrzymała numer identyfikacyjny REGON 350025747,------------------------------------ 

f) reprezentowana przez niego Spółka nie posiada zaległości z tytułu zobowiązań podatkowych, 

ani innych zobowiązań publicznoprawnych,-------------------------------------------------------------- 

g) zawarcie niniejszej umowy, a następnie umowy przeniesienia własności nastąpi w ramach 

prowadzonej przez Spółkę działalności gospodarczej, a Spółka z tytułu dokonania tych 

czynności na podstawie odrębnych przepisów, to jest na podstawie ustawy z dnia 11 marca 

2004 roku o podatku od towarów i usług będzie opodatkowana podatkiem od towarów i usług 

(VAT), posiada NIP 6770004959.-------------------------------------------------------------------------- 

§5.          Pełnomocnik Dewelopera oświadcza, że zgodnie z ostateczną i niezaskarżoną decyzją 

zatwierdzającą projekt budowlany i udzielającą pozwolenia na budowę nr 1089/6740.1/2019 z 

dnia 17 czerwca 2019 roku, znak AU-01-1.6740.1.294.2019.MKU (zwanej dalej także: 

„Decyzją - Pozwolenie na Budowę”) na Nieruchomości Deweloper prowadzi inwestycję 

(zwaną dalej: „Inwestycja” lub „Przedsięwzięcie Deweloperskie”) pn.: „Budowa budynku 

mieszkalnego wielorodzinnego o dwóch segmentach, mieszkalno-usługowych z garażem 

podziemnym wraz z instalacjami wewnętrznymi: wody, kanalizacji, grzewczymi, wentylacji i 

elektrycznymi, z instalacjami poza budynkiem: kanalizacji deszczowej oraz ze szczelnym 

zbiornikiem retencyjnym na działkach nr 15, 16 i 17/2 obr. 4 Krowodrza przy ul. Kazimierza 

Wielkiego w Krakowie”.-------------------------------------------------------------------------------------- 

         Niniejsza Inwestycja pod handlową nazwą „KW 51” polega na budowie na 

Nieruchomości, położonej przy ulicy Kazimierza Wielkiego w Krakowie budynku 

mieszkalnego wielorodzinnego o dwóch segmentach, mieszkalno-usługowych wraz z 

infrastrukturą techniczną i drogową.----------------------------------------------------------------------- 

          W ramach opisanego powyżej Przedsięwzięcia Deweloperskiego, o którym mowa w art. 

3 pkt 6/ ustawy z dnia 16 września 2011 roku o ochronie praw nabywcy lokalu mieszkalnego 

lub domu jednorodzinnego (zwanej dalej także: „Ustawą”) na Nieruchomości, Deweloper 

prowadzi budowę budynku mieszkalnego wielorodzinnego o siedmiu kondygnacjach 

naziemnych i jednej kondygnacji podziemnej, oznaczonego roboczo numerem 51 (zwanego 

dalej także: „Budynkiem”), w którym znajdować się będzie 79 lokali, w tym 77 lokali 

mieszkalnych oraz 2 lokale niemieszkalne - lokale usługowe.----------------------------------------- 

            Spółka zrealizuje niniejsze Przedsięwzięcie Deweloperskie w siedmiu etapach realizacji 

określonych w harmonogramie objętym zdefiniowanym dalej Prospektem Informacyjnym, 

obejmującym także procentowy, szacunkowy podział kosztów poszczególnych tych etapów w 

całkowitych kosztach Przedsięwzięcia Deweloperskiego, zgodnie z którym procentowe, 

szacunkowe koszty etapów wynoszą odpowiednio: 25%, 15%, 15%,10%,10%,10% i 15%.------ 
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         Szczegółowy opis Przedsięwzięcia Deweloperskiego zawarty jest w niżej zdefiniowanym 

Prospekcie Informacyjnym.--------------------------------------------------------------------------------- 

         Pełnomocnik Dewelopera oświadcza, że rozpoczęcie sprzedaży, tj. podanie do publicznej 

wiadomości informacji na temat rozpoczęcia procesu oferowania lokali mieszkalnych w 

ramach Przedsięwzięcia Deweloperskiego nastąpiło w maju 2020 roku, to jest po wejściu w 

życiu  Ustawy, co oznacza, iż na mocy art. 37 Ustawy Deweloper ma obowiązek stosowania 

środków ochrony wpłat, o których mowa w art. 4 tej Ustawy, wobec czego zapewniony został 

otwarty mieszkaniowy rachunek powierniczy, wskazany w §10 tego aktu.-------------------------- 

§6.          Pełnomocnik Dewelopera oświadcza, że w Budynku znajdować się będzie między 

innymi lokal mieszkalny oznaczony numerem budowlanym ______ o projektowanej 

powierzchni użytkowej wynoszącej ____ m
2
, zlokalizowany na ___ kondygnacji, tj. _____ 

Budynku, składający się z: ________, do którego przylegać będzie ogródek/balkon/taras 

(zwany dalej także: „Lokalem Mieszkalnym") oraz z którego własnością związany będzie 

udział w nieruchomości wspólnej, w ramach którego to udziału każdoczesnemu właścicielowi 

Lokalu Mieszkalnego będzie przysługiwało prawo do wyłącznego korzystaniu z zewnętrznego 

miejsca postojowego nr ______, (zwane dalej także: „Zewnętrznym Miejscem 

Postojowym”)/w ramach którego to udziału każdoczesnemu właścicielowi Lokalu 

Mieszkalnego będzie przysługiwało prawo do wyłącznego korzystaniu z miejsca postojowego 

nr ______, (zwane dalej także: „Miejscem Postojowym w Garażu Wielostanowiskowym”) 

znajdującego się na poziomie -1 Budynku - rzut Lokalu Mieszkalnego, stanowi Załącznik 

numer 1 do Prospektu Informacyjnego, natomiast usytuowanie Zewnętrznego Miejsca 

Postojowego/Miejsca Postojowego w Garażu wielostanowiskowym określa Załącznik numer 

2 do Prospektu Informacyjnego.---------------------------------------------------------------------------- 

          Istotne cechy Budynku, tj. technologia wykonania, standard prac wykończeniowych 

nieruchomości wspólnej, media dostępne w Budynku – określa Załącznik numer 2/3 do 

Prospektu Informacyjnego.---------------------------------------------------------------------------------- 

          Z własnością Lokalu Mieszkalnego związany będzie udział w nieruchomości wspólnej 

utworzonej z części Budynku i urządzeń, które nie służą do wyłącznego użytku właścicieli 

lokali oraz z prawa własności gruntu stanowiącego Nieruchomość – (zwanej dalej także 

„Nieruchomością Wspólną”), obliczony zgodnie z art. 3 ustawy z dnia 24 czerwca 1994 roku 

o własności lokali. Pełnomocnik Dewelopera oświadcza, że na wypadek nie dokonania 

opisanego w §1. ust. 4 tego aktu podziału, Nieruchomość Wspólną stanowić będą części 

Budynku i urządzenia, które nie służą do wyłącznego użytku właścicieli lokali oraz grunt, tj. 

działki nrnr: 15, 16 oraz 17/2, opisane w §1. ust. 1 tego aktu. Ponadto strony oświadczają, w 
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przypadku, gdyby do wyżej wskazanego podziału nie doszło z jakichkolwiek przyczyn, 

Nabywca nie będzie obciążony obowiązkiem ponoszenia jakichkolwiek dodatkowych kosztów 

z tego tytułu oraz Nabywca nie będzie miał z tego tytułu żadnych roszczeń w stosunku do 

Dewelopera, a Deweloper w stosunku do Nabywcy.---------------------------------------------------- 

          Pełnomocnik Dewelopera oświadcza, że na Nieruchomości będzie znajdować się sześć 

wydzielonych zewnętrznych miejsc postojowych, w tym jedno miejsce postojowe dla osób 

niepełnosprawnych.------------------------------------------------------------------------------------------- 

          Ponadto zapewnia, że wszystkie roboty budowlane będą prowadzone zgodnie z 

przepisami techniczno-budowlanymi, obowiązującymi Polskimi Normami oraz zasadami 

wiedzy technicznej i przepisami BHP, a także pod nadzorem osoby do tego uprawnionej, przy 

użyciu wyrobów budowlanych dopuszczonych do obrotu i powszechnego stosowania                        

w budownictwie. Przyłącza prądu, wody i ciepła zostaną doprowadzone na zasadach i 

warunkach wyznaczonych przez dostawców zgodnie z procedurą administracyjną.---------------- 

§7.          1. Pełnomocnik Dewelopera zapewnia, że w dacie zawarcia umowy przeniesienia 

własności (o której mowa w §15 niniejszego aktu notarialnego) Nieruchomość nie będzie 

obciążona żadnymi prawami i roszczeniami osób trzecich, za wyjątkiem: roszczeń o zawarcie 

umów przeniesienia własności, dotyczących Lokali Mieszkalnych (i udziałach w lokalach) 

znajdujących się w Budynku, innych niż będące przedmiotem niniejszej umowy, praw 

użytkowania lub służebności służących dla zapewnienia właściwego korzystania z lokali 

wybudowanych na przedmiotowych działkach, polegających w szczególności na zapewnieniu 

dostępu (przejazdu i przechodu), przeprowadzenia mediów (m.in. instalacja wodno-

kanalizacyjna, sanitarna i opadowa, instalacja centralnego ogrzewania, instalacja 

teletechniczna, instalacja zabezpieczenia przeciwpożarowego), a także prawidłowego 

funkcjonowania całego Budynku Inwestycji.------------------------------------------------------------- 

         2. Pełnomocnik Dewelopera oświadcza, że Spółka zastrzega sobie:---------------------------- 

- prawo obciążenia Nieruchomości wszelkimi służebnościami gruntowymi - przechodu             

i przejazdu, służebności budynkowych (związanych z przekroczeniem granicy nieruchomości), 

przesyłu, prawami użytkowania, w szczególności polegającymi na prawie przejazdu, 

przechodu, przesyłu, przeprowadzenia oraz korzystania z wszelkich urządzeń infrastruktury 

technicznej, w szczególności przyłączy bądź sieci związanych z dostawą energii elektrycznej, 

ciepła, gazu, pary, płynów, zaopatrzenia w wodę, odprowadzaniem ścieków, kanalizacji, 

przekazywaniem sygnałów telekomunikacyjnych i teletechnicznych lub korzystania z innych 

części Nieruchomości Wspólnej oraz ograniczonymi prawami rzeczowymi związanymi z 

zapewnieniem prawidłowego funkcjonowania wymienionych powyżej urządzeń, jak również 
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służebnościami gruntowymi biernymi polegającymi na ograniczeniu w wykonaniu uprawnień 

przysługujących na podstawie przepisów o treści i wykonywaniu własności, a to możliwości 

zgłaszania sprzeciwu czy niewyrażania zgody na zabudowanie nieruchomości budynkami 

wielorodzinnymi i/lub usługowymi - zgodnie z wnioskami o wydanie warunków zabudowy 

przez uprawnionego/zgodnie z wydanymi warunkami zabudowy oraz 

wnioskowanymi/wydanymi decyzjami zatwierdzającymi projekty budowlane i udzielającymi 

pozwolenia na budowę - na rzecz: każdoczesnych właścicieli bądź użytkowników wieczystych 

działek sąsiednich, bądź wskazanych przez Dewelopera oraz działek powstałych w wyniku 

zmian geodezyjnych (scaleń, podziałów itp.) tych działek, właścicieli lokali wydzielonych w 

Budynku położonym na terenie Inwestycji, jak również przedsiębiorców świadczących 

związane z tymi urządzeniami usługi, a także służebności na rzecz działek na których stanąć 

ma Budynek,--------------------------------------------------------------------------------------------------- 

- prawo do zawierania z właścicielami lokali znajdujących się w Budynku umowy o podział 

Nieruchomości Wspólnej do korzystania (w zakresie Zewnętrznych Miejsc Postojowych, 

Miejsc Postojowych w Garażu Wielostanowiskowym, ogródków lub innych wskazanych części 

nieruchomości wspólnej), z tym zastrzeżeniem, że wszelkie dochody z tych tytułów stanowić 

będą wyłącznie dochody Spółki, --------------------------------------------------------------------------- 

- prawo do wydzielenia ciągów komunikacyjnych wraz ze strefą parkowania z wydzielonymi 

miejscami postojowymi, przy czym prawo do wyłącznego korzystania (z wyłączeniem 

pozostałych właścicieli i współwłaścicieli lokali znajdujących się na Nieruchomości) 

przysługiwać będzie każdoczesnym właścicielom lokali mieszkalnych znajdujących się w 

Budynku w ramach podziału quoad usum lub z tytułu ograniczonych praw rzeczowych,--------- 

- prawo ustanowienia na Nieruchomości hipoteki umownej na zabezpieczenie kredytu 

udzielonego Spółce przez bank finansujący Spółkę w celu realizacji Przedsięwzięcia 

Deweloperskiego bliżej opisanego wyżej, tj. budowy budynku mieszkalnego wielorodzinnego, 

przy czym lokale mieszkalne oraz niemieszkalne znajdujące się w opisanym wyżej Budynku, 

będące przedmiotem umów deweloperskich lub umów przedwstępnych sprzedaży zawartych 

przez Spółkę z jej klientami (nabywcami tych lokali) – będą wyodrębniane bez obciążenia 

hipotecznego do nowozakładanych ksiąg wieczystych dla tych lokali, pod warunkiem zapłaty 

pełnej ceny zakupu przez nabywcę danego lokalu,------------------------------------------------------- 

- prawo wnoszenia wniosków do właściwych organów o dokonanie zmiany warunków 

zagospodarowania przestrzennego oraz pozwoleń prawno – budowlanych w zakresie w jakim 

dotyczy to przedmiotowych działek, Inwestycji lub nieruchomości sąsiednich, które to zmiany 

nie będą miały wpływu na położenie, kształt i wielkość Budynku, a jedynie na warunki 
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zagospodarowania terenu Inwestycji,---------------------------------------------------------------------- 

- prawo do dokonywania podziału działek nrnr: 15, 16 i 17/2, zgodnie z projektem ich podziału, 

opisanym powyżej, a następnie odłączania działek powstałych z tego podziału, na których nie 

jest prowadzona Inwestycja, do innych ksiąg wieczystych,--------------------------------------------- 

- po zawarciu pomiędzy Spółką a wspólnotą mieszkaniową umowy określającej zasady 

korzystania przez Spółkę z części wspólnych na cele określone poniżej, prawo do umieszczenia 

przez Spółkę w częściach wspólnych Nieruchomości informacji w postaci:------------------------- 

a/ nośnika reklamy wizualnej zamontowanego na elewacji oraz na dachu Budynku, który 

zostanie wybudowany na przedmiotowej Nieruchomości, nie powodującego jakichkolwiek 

zakłóceń funkcjonalnych Budynku i lokali mieszkalnych (w tym przesłonięcia okien),----------- 

b/ informacji o Spółce i zrealizowanych przez nią inwestycjach w postaci umieszczonej na 

terenie Nieruchomości tablicy reklamowej, Spółka zobowiązana będzie do utrzymywania 

estetycznego wyglądu umieszczonych informacji, jak również ich bieżącej konserwacji i 

napraw oraz ponoszenia kosztów energii elektrycznej z tego wynikających,------------------------ 

a Strona Nabywająca na powyższe wyraża zgodę i w wyżej wskazanym zakresie udziela 

pełnomocnictwa nieodwołalnego i niegasnącego z chwilą śmierci.----------------------------------- 

          3. Strona Nabywająca oświadcza, że upoważnia Dewelopera do złożenia w jego imieniu 

oświadczenia o wyrażeniu zgody na wykreślenie roszczenia wynikającego z niniejszej umowy, 

obciążającego nieruchomość powstałą po dokonaniu wyżej wskazanego podziału 

Nieruchomości oraz występowania przed sądem wieczystoksięgowym w celu złożenia 

stosownego wniosku wieczystoksięgowego. Nabywca oświadcza, że na wypadek dokonania 

podziału Nieruchomości oraz związanego z dokonanym podziałem odłączenia nieruchomości, 

na której nie będzie prowadzona inwestycja, do nowej księgi wieczystej, wyraża zgodę na 

wykreślenie roszczenia wynikającego z niniejszej umowy w tym zakresie.-------------------------- 

 4. Na parterze Budynku znajdować się będą lokale usługowe, w których prowadzona 

będzie działalność komercyjna, w tym działalność handlowa i usługowa (mogąca polegać 

między innymi na sprzedaży artykułów spożywczych, w tym napojów alkoholowych), co 

Strona nabywająca przyjmuje do wiadomości i wyraża na to zgodę.---------------------------------- 

 5. Strona Nabywająca wyraża niniejszym zgodę na takie określenie sposobu korzystania 

z nieruchomości wspólnej, które polegać będzie na tym, że każdoczesnym właścicielom 

poszczególnych lokali lub Deweloperowi będzie przysługiwało prawo do wyłącznego 

korzystania z części nieruchomości wspólnej stanowiącej poziom -1 Budynku - garażu 

wielostanowiskowego, celem zainstalowania urządzeń klimatyzacyjnych oraz innych instalacji 

(w tym klimatyzatorów i wentylatorów), przy czym uprawniony do korzystania zobowiązany 
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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.---------------------------------------------------- 

§8.          1. ____________oświadcza, że jest stanu wolnego.------------------------------------------

----------- ______ i ________ małżonkowie _________  oświadczają, że: pozostają w związku 

małżeńskim, a w ich małżeństwie obowiązuje ustrój  wspólności ustawowej majątkowej 

małżeńskiej, to jest że w szczególności nie zawierali dotychczas żadnych umów majątkowych 

małżeńskich. /pozostają w związku małżeńskim w ustroju umownej rozdzielności majątkowej 

małżeńskiej, w związku z powyższym nabycia przedmiotu niniejszych umów dokonują w niżej 

opisanych udziałach./ pozostają w związku małżeńskim, a w ich małżeństwie obowiązuje 

ustrój wspólności ustawowej majątkowej małżeńskiej przy czym _________ oświadcza, że 

nabycia przedmiotu niniejszych umów dokona do swojego majątku osobistego za fundusze 

stanowiące składnik jego/jej majątek osobisty, co __________ niniejszym potwierdza.-----------  

          2. Strona Nabywająca oświadcza, że:--------------------------------------------------------------- 

a) została poinformowana o możliwości zapoznania się w lokalu przedsiębiorstwa Dewelopera 

z dokumentami, o których mowa w Ustawie, tj. z:------------------------------------------------------- 

- aktualnym stanem księgi wieczystej prowadzonej dla Nieruchomości,----------------------------- 

- kopią aktualnego wydruku z Rejestru Przedsiębiorców KRS,---------------------------------------- 

- kopią pozwolenia na budowę,----------------------------------------------------------------------------- 

- sprawozdaniem finansowym Dewelopera za ostatnie 2 lata,------------------------------------------ 

- projektem architektoniczno-budowlanym,-------------------------------------------------------------- 

z którymi to dokumentami Strona Nabywająca zapoznała się przed zawarciem niniejszej 

umowy,--------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

b) zapoznała się z rzutem Lokalu Mieszkalnego; rzutem Zewnętrznego Miejsca 

Postojowego/rzutem Miejsca Postojowego w Garażu Wielostanowiskowym, jak również z 

koncepcją zagospodarowania Nieruchomości,------------------------------------------------------------ 

c) w umowie przeniesienia własności wyrazi zgodę na podział przez Spółkę Nieruchomości 

Wspólnej do wyłącznego korzystania przez właścicieli innych lokali w Budynku w ten sposób, 

że każdoczesny właściciel lokalu, z którym to lokalem na mocy zawartej z nim przez Spółkę 

umowy, ma być związane wyłączne prawo do korzystania z części Nieruchomości Wspólnej, 

wskazanej w takiej umowie, będzie miał prawo wyłącznego korzystania z tej części 

Nieruchomości Wspólnej, a także wyrazi zgodę na ewentualną zmianę przeznaczenia oraz 

podział lub połączenie znajdujących się w Budynku lokali innych niż przedmiotowy, a także do 

ustanawiania na rzecz nieruchomości sąsiednich lub działek położonych w najbliższej okolicy 
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służebności (w tym służebności gruntowych lub budynkowych), względnie działek na których 

jest realizowany Budynek, a ułatwiających korzystanie z tych działek,------------------------------- 

d) w umowie przeniesienia własności zobowiąże się szanować prawa do wyłącznego 

korzystania z innych balkonów/tarasów/ogródków, określonych zewnętrznych miejsc 

postojowych oraz z miejsc postojowych w garażu wielostanowiskowym, z których korzystanie 

innym nabywcom zostało lub zostanie zapewnione przez Spółkę na mocy odrębnych 

porozumień,---------------------------------------------------------------------------------------------------- 

e) w umowie przeniesienia własności udzieli Deweloperowi nieodwołalnego i niegasnącego 

pełnomocnictwa do zawarcia w jego imieniu z pozostałymi właścicielami i współwłaścicielami 

lokali znajdujących się w Budynku wybudowanym na Nieruchomości umów o dokonanie 

dowolnych podziałów do korzystania z Nieruchomości Wspólnej, w tym do dokonywania 

podziałów do wyłącznego korzystania z zewnętrznych miejsc postojowych, miejsc 

postojowych w garażu wielostanowiskowym, balkonów oraz ogródków, a także do 

ustanowienia ograniczonych praw rzeczowych w zakresie opisanym w niniejszym akcie, a 

także do dokonywania dowolnych podziałów Nieruchomości Wspólnej do korzystania (podział 

quoad usum), do ewentualnej zmiany udziałów w Nieruchomości Wspólnej, związanych z 

lokalami wydzielonymi w Budynku tak, aby wielkość tych udziałów odpowiadała przepisom 

ustawy o własności lokali (w tym poprzez dowolne dzielenie lub łączenie lokali znajdujących 

się w Budynku), a także do składania wniosków w księgach wieczystych o wykreślenie 

wyłącznie bezprzedmiotowych roszczeń wynikających z umów przedwstępnych lub/i 

zobowiązujących, których stroną był Nabywca oraz dokonywania wszelkich innych czynności 

dotyczących przedmiotowego zakresu tego pełnomocnictwa (łącznie z prawem zawierania 

umów w tym zakresie i głosowania na zebraniach Wspólnoty Mieszkaniowej przy 

podejmowaniu uchwał w powyższym zakresie bez konieczności formalnego zwoływania 

zebrania tej wspólnoty), a jednocześnie Strony postanowią, że każdy z pełnomocników będzie 

mógł być drugą stroną czynności dokonywanych w imieniu mocodawcy oraz reprezentować 

wszystkie strony tych czynności, a także działać samodzielnie i powoływać dalszych 

pełnomocników - w pełnym lub częściowym zakresie tego pełnomocnictwa, przy czym w 

przypadku zbycia przedmiotu umowy Nabywca zobowiązany będzie do poinformowania 

nabywcy o treści udzielonego pełnomocnictwa,---------------------------------------------------------- 

f) przyjmuje do wiadomości, że dla zapewnienia prawidłowego funkcjonowania Budynku 

Inwestycji:----------------------------------------------------------------------------------------------------- 

- istnieje konieczność wykonywania przez Wspólnotę Mieszkaniową i jej członków 

zobowiązań wynikających z odpowiednich warunków technicznych i umów o przyłączenie 
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zawartych przez Dewelopera z dostawcami mediów, w szczególności na nieodpłatne 

udostępnienie dostawcom mediów i podmiotom działającym na ich zlecenie Nieruchomości i 

pomieszczeń znajdujących się w Budynku, przez które przebiegają sieci, instalacje i przyłącza 

mediów, a także miejsc w tych pomieszczeniach w celu montażu niezbędnych urządzeń, w tym 

pomiarowych, regulacyjnych oraz stanowiących elementy przyłączy, ich rozbudowy, remontu, 

konserwacji i modernizacji,---------------------------------------------------------------------------------- 

- Deweloper w trakcie realizacji Inwestycji zawiera odpowiednie umowy z dostawcami 

mediów, a w umowie przeniesienia własności zobowiąże się do przejęcia praw i obowiązków z 

nich wynikających.-------------------------------------------------------------------------------------------

§9.          1. Strona Nabywająca oświadcza, że wiadomym jej jest, iż:-------------------------------- 

a) powierzchnia użytkowa Lokalu Mieszkalnego może ulec zmianie po dokonaniu ostatecznego 

pomiaru. Pomiar powierzchni użytkowej Lokalu Mieszkalnego zostanie dokonany po 

wybudowaniu Lokalu Mieszkalnego, a przed zawarciem umowy przeniesienia własności;------ 

b) na działkach sąsiadujących z Nieruchomością mogą być wykonywane roboty budowlane 

związane z inwestycjami budowlanymi realizowanymi przez Dewelopera, w tym roboty 

związane z przeprowadzeniem wszelkich urządzeń infrastruktury technicznej przez 

Nieruchomość.------------------------------------------------------------------------------------------------- 

          2. Strona Nabywająca wyraża na powyższe swoją zgodę i zobowiązuje się nie podnosić 

w przyszłości roszczeń z tym związanych, w tym w szczególności żadnych zastrzeżeń, 

protestów, skarg, odwołań, zażaleń itp. (także w toku postępowań administracyjnych i 

sądowych) oraz nie podejmować żadnych innych działań utrudniających lub 

uniemożliwiających korzystanie z ciągów komunikacyjnych, miejsc postojowych w Garażu 

Wielostanowiskowym oraz innych części Nieruchomości Wspólnej przeznaczonych do 

wyłącznego korzystania innym podmiotom niż Strona Nabywająca, jak również utrudniających 

lub uniemożliwiających realizację jakikolwiek innych w niniejszym paragrafie postanowień lub 

zamierzeń.------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

          3. Strona Nabywająca zapewnia, że udzielono jej informacji zgodnie z obowiązkiem 

wynikającym z art. 8 ustawy z dnia 30 maja 2014 roku o prawach konsumenta (t.j. Dz.U. z 

2020 r. poz. 287).--------------------------------------------------------------------------------------------- 

§10.          1. Pełnomocnik Dewelopera oświadcza, że zgodnie z art. 4 Ustawy Deweloper 

zapewnia Stronie Nabywającej środek ochrony w postaci Rachunku prowadzonego dla 

Dewelopera przez Bank na podstawie zawartej dnia 06 listopada 2020 roku pomiędzy Bankiem 

Millennium S.A. z siedzibą w Warszawie a Deweloperem Umowy o prowadzenie otwartego 

mieszkaniowego rachunku powierniczego oraz podaje Stronie Nabywającej następujące 
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informacje dotyczące Rachunku, a mianowicie:---------------------------------------------------------- 

- numer indywidualnego mieszkaniowego rachunku powierniczego:  ___________,-------------- 

- wszystkie płatności, o których mowa w §16 będą dokonywane przez Stronę Nabywającą 

przelewem na niniejszy indywidualny mieszkaniowy rachunek powierniczy,----------------------- 

- środki są wypłacane z rachunku powierniczego po stwierdzeniu zakończenia danego etapu 

realizacji Przedsięwzięcia Deweloperskiego,------------------------------------------------------------- 

-  Bank prowadzący mieszkaniowy rachunek powierniczy ewidencjonuje wpłaty i wypłaty dla 

każdego nabywcy z osobna i każdy ma indywidualny numer rachunku,------------------------------ 

- Deweloper ma prawo dysponować środkami wypłacanymi z otwartego mieszkaniowego 

rachunku powierniczego, wyłącznie w celu realizacji Przedsięwzięcia Deweloperskiego, dla 

którego prowadzony jest ten rachunek,-------------------------------------------------------------------- 

- koszty prowadzenia tego rachunku obciążają Dewelopera.------------------------------------------- 

          2. Strona Nabywająca zobowiązuje się do podpisania oświadczenia, wskazanego w § 3 

wyżej opisanej umowy z Bankiem na formularzu wskazanym przez Bank, które Deweloper 

niezwłocznie złoży w Banku, przy czym w przypadku zmiany którejkolwiek informacji z już 

złożonego oświadczenia, Nabywca zobowiązuje się do podpisania nowego oświadczenia, które 

niezwłocznie złoży w Banku.------------------------------------------------------------------------------- 

§11.        1. Pełnomocnik Dewelopera oświadcza, że Deweloper sporządził prospekt 

informacyjny (zwany dalej także jako: „Prospekt Informacyjny”) dotyczący wyżej opisanego 

Przedsięwzięcia Deweloperskiego. Prospekt informacyjny wraz z załącznikami, stanowią 

integralną część tego aktu.----------------------------------------------------------------------------------- 

          2. Strona Nabywająca oświadcza, że Deweloper przed zawarciem niniejszej umowy 

deweloperskiej doręczył jej na trwałym nośniku informacji Prospekt Informacyjny wraz z 

załącznikami oraz że zapoznała się z treścią tego prospektu i załącznikami do niego, w tym z 

projektem budowlanym inwestycji, koncepcją techniczną oraz standardem wykończenia lokalu 

i je akceptuje w całości.-------------------------------------------------------------------------------------- 

          3. Pełnomocnik Dewelopera oświadcza, że nie nastąpiły żadne zmiany w Prospekcie 

Informacyjnym wraz z załącznikami w czasie pomiędzy doręczeniem Nabywcy Prospektu 

Informacyjnego wraz z załącznikami, a zawarciem niniejszej umowy deweloperskiej 

[alternatywnie] pomiędzy doręczeniem Nabywcy Prospektu Informacyjnego wraz 

załącznikami a zawarciem niniejszej umowy deweloperskiej nastąpiły zmiany w treści 

Prospektu Informacyjnego/ Załącznika nr 4/5 do Prospektu Informacyjnego, tj. wzoru umowy 

deweloperskiej, a zmiany te zostały w niniejszym akcie wyraźnie zaznaczone, poprzez ich 

podkreślenie, a Nabywca oświadcza, że wyraża zgodę na włączenie wyżej opisanych zmian do 
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treści niniejszej umowy deweloperskiej.------------------------------------------------------------------- 

§12.          1. Deweloper dopuszcza wprowadzenie przez Stronę Nabywającą zmian w aranżacji 

Lokalu Mieszkalnego, w tym również w zakresie standardu jego wykonania, o ile nie powodują 

one zmian konstrukcyjnych Budynku oraz konieczności zmiany Decyzji - Pozwolenia na 

Budowę. Zmiany proponowane przez Stronę Nabywającą mogą być wprowadzone na jej 

pisemny wniosek, po uzyskaniu uprzedniej zgody Dewelopera.--------------------------------------- 

           2. Zakres ewentualnych robót dodatkowych, termin ich wykonania oraz wynagrodzenie 

Dewelopera za ich wykonanie i sposób zapłaty wynagrodzenia zostaną uzgodnione pomiędzy 

stronami na podstawie odrębnego porozumienia zawartego w formie pisemnej pod rygorem 

nieważności.--------------------------------------------------------------------------------------------------- 

          3. Nabywca oświadcza, że wiadomym jest mu fakt, że do dnia zawarcia umowy 

przeniesienia własności Lokalu Mieszkalnego balkon/taras zostanie wykończony zgodnie z 

projektem biura projektowego.----------------------------------------------------------------------------- 

§13.       1. Pełnomocnik Dewelopera oświadcza, że prace budowlane związane z wyżej 

wskazaną Inwestycją zostały rozpoczęte w dniu 18 grudnia 2019 roku i zobowiązuje się 

zakończyć te prace najpóźniej do dnia 31 grudnia 2021 roku oraz niezwłocznie wystąpić do 

właściwych organów administracji publicznej z wnioskiem o wydanie pozwolenia na 

użytkowanie.--------------------------------------------------------------------------------------------------- 

         2. Termin zakończenia prac budowlanych dotyczących Przedsięwzięcia Deweloperskiego 

może ulec zmianie wyłącznie z powodu zdarzeń zewnętrznych, za które Deweloper pomimo 

zachowania należytej staranności nie odpowiada, w tym na skutek siły wyższej.------------------- 

          3. W razie konieczności zmiany terminu zakończenia prac budowlanych związanych z 

wyżej opisanym Przedsięwzięciem Deweloperskim, Deweloper niezwłocznie powiadomi 

Stronę Nabywającą na piśmie o tym fakcie, ze wskazaniem przyczyn niniejszego opóźnienia i 

nowego przewidywanego terminu zakończenia prac budowlanych.----------------------------------- 

§14.          Wojciech Skręt działający w imieniu Dewelopera/Klaudia Jodłowska działająca 

w imieniu Dewelopera, tj. Spółki pod firmą DES Henryk Dowgier Anna Dowgier spółka 

jawna z siedzibą w Krakowie oświadcza, że na mocy ustawy z dnia 16 września 2011 roku 

o ochronie praw nabywcy lokalu mieszkalnego lub domu jednorodzinnego Deweloper 

zobowiązuje się wybudować Budynek oraz ustanowić odrębną własność wyżej 

szczegółowo opisanego Lokalu Mieszkalnego nr _______ o pow. projektowanej ____ m
2
, 

położonego na ___ kondygnacji, tj. _____ tego budynku, składającego się z: ______, z 

własnością którego to Lokalu Mieszkalnego związany będzie udział we współwłasności 

Budynku oraz w prawie własności gruntu stanowiącego Nieruchomość obliczony zgodnie 
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z przepisami ustawy z dnia 24 czerwca 1994 roku o własności lokali, a następnie przenieść 

na ________ w stanie wolnym od wszelkich obciążeń, praw i roszczeń osób trzecich prawo 

własności Lokalu Mieszkalnego wraz ze związanym z jego własnością udziałem w 

Nieruchomości, w ramach którego to udziału każdoczesnemu właścicielowi Lokalu 

Mieszkalnego będzie przysługiwało prawo wyłącznego korzystania z wyżej opisanego 

Zewnętrznego Miejsca Postojowego nr ______/ w ramach którego to udziału 

każdoczesnemu właścicielowi Lokalu Mieszkalnego będzie przysługiwało prawo 

wyłącznego korzystania z wyżej opisanego Miejsca Postojowego w Garażu 

Wielostanowiskowym nr ______/ w ramach którego to udziału  każdoczesnemu 

właścicielowi Lokalu Mieszkalnego będzie przysługiwało prawo wyłącznego korzystania z 

wydzielonego ogródka przylegającego do ścian zewnętrznych Lokalu Mieszkalnego, a 

_______ oświadcza, że zobowiązuję/ją się Lokal Mieszkalny nabyć oraz zapłacić na rzecz 

Dewelopera Cenę w wysokości ustalonej i w sposób określony poniżej w §16 ust. 1 i ust. 2 

oraz §17 tej umowy, zapewniając że nabycie to nastąpi do jego/jej majątku osobistego/ 

nabycie to nastąpi do ich majątku wspólnego.--------------------------------------------------------- 

§15.          1. Strony w wykonaniu Umowy Deweloperskiej opisanej powyżej zobowiązują się 

zawrzeć umowę ustanowienia odrębnej własności i przeniesienia własności Lokalu 

Mieszkalnego wraz z odpowiednim udziałem w Nieruchomości Wspólnej (zwaną dalej 

„Umową Przeniesienia Własności”) najpóźniej do dnia 30 czerwca 2022 roku, przy czym 

zawarcie Umowy Przeniesienia Własności nastąpi po uzyskaniu przez Dewelopera 

ostatecznego pozwolenia na użytkowanie Budynku oraz zapłacie przez Stronę Nabywającą 

całej/całych ceny/cen za Lokal Mieszkalny oraz całej ceny za Zewnętrzne Miejsce Postojowe/ 

Miejsce Postojowe w Garażu Wielostanowiskowym określonej/określonych w niniejszym 

akcie notarialnym.-------------------------------------------------------------------------------------------- 

          2. Strony postanawiają, iż termin zawarcia Umowy Przeniesienia Własności może zostać 

przesunięty: --------------------------------------------------------------------------------------------------- 

a) o każdy dzień opóźnienia wpłat na poczet Ceny w stosunku do terminu ustalonego w 

niniejszej umowie,-------------------------------------------------------------------------------------------- 

b) na skutek zaistnienia zdarzeń lub okoliczności, za które Deweloper nie ponosi 

odpowiedzialności i przez niego niezawinionych, o czas trwania tych okoliczności, przez które 

to należy rozumieć siłę wyższą, z tym, że przesunięcie terminu z powodów wskazanych w 

niniejszym podpunkcie nie może być dłuższe niż do dnia 30 września 2022 roku.----------------- 

          Za okoliczności siły wyższej uważa się wystąpienie takich nadzwyczajnych zdarzeń, 

które są niezależne od Dewelopera, niemożliwe do przewidzenia i niemożliwe do uniknięcia 
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mimo niezwłocznego podjęcia wszelkich niezbędnych działań.--------------------------------------- 

§16.          1. Cena Lokalu Mieszkalnego wraz z odpowiednim udziałem w Nieruchomości 

Wspólnej, zwana w niniejszej umowie „Ceną Lokalu Mieszkalnego”, wynosi _____ zł 

(_________) brutto, w tym podatek od towarów i usług (VAT) w stawce 8%.---------------------- 

          2. Jednorazowe wynagrodzenie z tytułu ustanowienia prawa do wyłącznego korzystania 

z Zewnętrznego Miejsca Postojowego nr _____, zwane w niniejszej umowie „Ceną 

Zewnętrznego Miejsca Postojowego”, wynosi ______ zł (_______) brutto, w tym należny 

podatek od towarów i usług (VAT).------------------------------------------------------------------------ 

          2. Jednorazowe wynagrodzenie z tytułu ustanowienia prawa do wyłącznego korzystania 

z Miejsca Postojowego w Garażu Wielostanowiskowym nr _____, zwane w niniejszej 

umowie „Ceną Miejsca Postojowego w Garażu Wielostanowiskowym”, wynosi ______ zł 

(_______) brutto, w tym należny podatek od towarów i usług (VAT).------------------------------- 

          Cena Lokalu Mieszkalnego, Cena Zewnętrznego Miejsca Postojowego oraz Cena 

Miejsca Postojowego w Garażu Wielostanowiskowym zwana/e jest/są także w niniejszej 

umowie „Ceną”. Są to ceny gwarantowane, z wyjątkiem zaistnienia niżej opisanych zdarzeń.-- 

          3. Strony na potrzeby rozliczeń związanych z pomiarem powierzchni lokalu przyjmują, 

że cena za 1 metr kwadratowy całkowitej powierzchni lokalu wynosi _____ zł (_______) 

brutto, w tym podatek od towarów i usług (VAT) w stawce 8%. Cena Lokalu Mieszkalnego 

stanowi iloczyn wyżej wskazanej ceny za 1 metr kwadratowy i powierzchni użytkowej tego 

lokalu (dalej zwanej: „Powierzchnią Użytkową Mieszkania” lub „Całkowitą Powierzchnią 

Lokalu”).------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

          4. Strony ustalają, że w przypadku zmiany stawki podatku VAT, wskutek zmiany 

przepisów, ceny zostaną odpowiednio zmienione w części, która nie będzie zapłacona w chwili 

wejścia w życie nowych stawek VAT. W takim przypadku Deweloper zobowiązuje się 

poinformować Stronę Nabywającą o tej zmianie i przesłać jej nowy harmonogram wpłat, a 

zmiany te nie będą wymagały sporządzenia aneksu do niniejszej umowy deweloperskiej.-------- 

          5. Strony postanawiają, że w przypadku zmiany stawki podatku VAT, wskutek zmiany 

przepisów, kiedy podwyższeniu ulegną ceny brutto ustalone w niniejszej umowie 

deweloperskiej, Stronie Nabywającej przysługuje umowne prawo odstąpienia od niniejszej 

umowy w terminie 30 dni od dnia zawiadomienia jej przez Dewelopera o zmianie stawki 

podatku VAT, w formie pisemnej z podpisem notarialnie poświadczonym.------------------------- 

          6. Pomiar Powierzchni Użytkowej Mieszkania w stanie deweloperskim zostanie 

dokonany na podstawie inwentaryzacji powykonawczej Lokalu Mieszkalnego, w sposób 

zgodny z obowiązującymi przepisami prawa, przy zastosowaniu normy PN – ISO 9836 z 1997 
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roku. Deweloper precyzuje, że Całkowita Powierzchnia Lokalu obejmuje powierzchnię Lokalu 

Mieszkalnego, o której mowa w zdaniu poprzednim oraz powierzchnię zajmowaną przez 

ścianki działowe wewnątrz Lokalu Mieszkalnego. Nabywca oświadcza, że Deweloper wyjaśnił 

mu sposób obliczenia Całkowitej Powierzchni Lokalu i jej wpływ na Cenę Lokalu 

Mieszkalnego.------------------------------------------------------------------------------------------------- 

         7. W przypadku, gdy Powierzchnia Użytkowa Mieszkania będzie większa od powierzchni 

projektowanej, wówczas Spółka powiadomi o powyższym Nabywcę, zaś w przypadku różnicy 

pomiędzy Powierzchnią Użytkową Mieszkania a powierzchnią projektowaną przekraczającą 

2%, Nabywcy będzie przysługiwało prawo odstąpienia od niniejszej umowy deweloperskiej w 

terminie 14 (czternastu) dni od otrzymania zawiadomienia, z prawem zwrotu dokonanych 

wpłat w nominalnej wysokości w terminie 30 (trzydziestu) dni, liczonych od dnia otrzymania 

przez Spółkę oświadczenia Nabywcy o odstąpieniu od umowy oraz oświadczenia w formie 

pisemnej z podpisem notarialnie poświadczonym. Jeśli w wyżej wymienionym terminie 

Nabywca nie złoży takiego oświadczenia woli, wówczas będzie zobowiązany do uregulowania 

różnicy w cenie, z uwzględnieniem cen za 1 m² powierzchni określonej w ust. 3 niniejszego 

paragrafu, wynikającej z faktu, że rzeczywista powierzchnia użytkowa lokalu, jest większa od 

powierzchni projektowanej, w terminie 30 dni od otrzymania zawiadomienia, o którym mowa 

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

          8. W przypadku, gdy Powierzchnia Użytkowa Mieszkania będzie mniejsza od 

powierzchni projektowanej, wówczas Spółka powiadomi o powyższym Nabywcę, zaś w 

przypadku różnicy pomiędzy Powierzchnią Użytkową Mieszkania a powierzchnią 

projektowaną przekraczającą 2%, Nabywcy będzie przysługiwało prawo odstąpienia od 

niniejszej umowy deweloperskiej w terminie 14 (czternastu) dni od otrzymania zawiadomienia, 

z prawem zwrotu dokonanych wpłat w nominalnej wysokości w terminie 30 (trzydziestu) dni, 

liczonych od dnia otrzymania przez Spółkę oświadczenia Nabywcy o odstąpieniu od umowy 

oraz oświadczenia w formie pisemnej z podpisem notarialnie poświadczonym. Jeśli w wyżej 

wymienionym terminie Strona Nabywająca nie złoży takiego oświadczenia woli, wówczas 

cena określona w §16 niniejszej umowy zostanie zmniejszona z uwzględnieniem cen za 1 m² 

powierzchni określonej w ust. 3 niniejszego paragrafu.------------------------------------------------ 

          9. W każdym przypadku, w którym Powierzchnia Użytkowa Mieszkania będzie różnić 

się od powierzchni projektowanej (także wówczas, gdy różnica będzie mniejsza niż 2%), cena 

określona w §16 ust. 1 niniejszej umowy zostanie obliczona z uwzględnieniem cen za 1 m² 

powierzchni określonej w ust. 3 niniejszego paragrafu.------------------------------------------------- 

  §17.     1. Stawający oświadczają, że na podstawie umowy rezerwacyjnej na poczet Ceny 
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Lokalu Mieszkalnego, Ceny Zewnętrznego Miejsca Postojowego oraz Ceny Miejsca 

Postojowego w Garażu Wielostanowiskowym, Nabywca zapłacił Deweloperowi kwotę w 

wysokości _______ zł (___________) brutto, co Pełnomocnik Dewelopera niniejszym 

potwierdza, przy czym oświadcza, że Deweloper złoży niezwłocznie po podpisaniu tego aktu 

polecenie przelewu powyższej kwoty z rachunku Dewelopera na wskazany powyżej rachunek 

powierniczy, a Nabywca wyraża na to zgodę.------------------------------------------------------------ 

          2. Nabywca zobowiązuje się zapłacić Deweloperowi resztę Ceny Lokalu Mieszkalnego, 

resztę Ceny Zewnętrznego Miejsca Postojowego oraz resztę Ceny Miejsca Postojowego w 

Garażu Wielostanowiskowym, przelewami na wskazany powyżej rachunek powierniczy nr: 

__________, w następujących częściach (ratach) i terminach (Harmonogram wpłat):------------- 

a) kwotę _____ zł (_________), stanowiącą wraz z wpłatą z umowy rezerwacyjnej ___% Ceny 

Lokalu Mieszkalnego, Ceny Zewnętrznego Miejsca Postojowego oraz Ceny Miejsca 

Postojowego w Garażu Wielostanowiskowym, tj. kwotę ______ zł (______) w terminie 

najpóźniej do dnia ____ ____ 202_ roku,----------------------------------------------------------------- 

b) kwotę _____ zł (_________), stanowiącą ___% Ceny Lokalu Mieszkalnego, Ceny 

Zewnętrznego Miejsca Postojowego oraz Ceny Miejsca Postojowego w Garażu 

Wielostanowiskowym, w terminie najpóźniej do dnia ____ ____ 202_ roku,----------------------- 

c) kwotę _____ zł (_________), stanowiącą ___% Ceny Lokalu Mieszkalnego, Ceny 

Zewnętrznego Miejsca Postojowego oraz Ceny Miejsca Postojowego w Garażu 

Wielostanowiskowym, w terminie najpóźniej do dnia ____ ____ 202_ roku,-----------------------

d) kwotę _____ zł (_________), stanowiącą ___% Ceny Lokalu Mieszkalnego, Ceny 

Zewnętrznego Miejsca Postojowego oraz Ceny Miejsca Postojowego w Garażu 

Wielostanowiskowym, w terminie najpóźniej do dnia ____ ____ 202_ roku,----------------------- 

e) kwotę _____ zł (_________), stanowiącą ___% Ceny Lokalu Mieszkalnego, Ceny 

Zewnętrznego Miejsca Postojowego oraz Ceny Miejsca Postojowego w Garażu 

Wielostanowiskowym, w terminie najpóźniej do dnia ____ ____ 202_ roku,----------------------- 

f) kwotę _____ zł (_________), stanowiącą ___% Ceny Lokalu Mieszkalnego, Ceny 

Zewnętrznego Miejsca Postojowego oraz Ceny Miejsca Postojowego w Garażu 

Wielostanowiskowym, w terminie najpóźniej do dnia ____ ____ 202_ roku,----------------------- 

g) kwotę _____ zł (_________), stanowiącą ___% Ceny Lokalu Mieszkalnego, Ceny 

Zewnętrznego Miejsca Postojowego oraz Ceny Miejsca Postojowego w Garażu 

Wielostanowiskowym, w terminie najpóźniej do dnia ____ ____ 202_ roku.-----------------------

          3. W przypadku opóźnienia w regulowaniu którejkolwiek z rat w stosunku do terminów 

określonych w Harmonogramie wpłat, o którym mowa powyżej, Deweloperowi przysługuje 
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prawo naliczania odsetek w wysokości 0,02 % zaległej sumy za każdy dzień opóźnienia, nie 

więcej jednak niż 5% Ceny, płatnych w ciągu 7 dni roboczych od dnia otrzymania wezwania 

do zapłaty.------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

§18.          1. Strony postanawiają, że Lokal Mieszkalny, Zewnętrzne Miejsce Postojowe oraz 

Miejsce Postojowe w Garażu Wielostanowiskowym zostaną wydane przez Dewelopera Stronie 

Nabywającej w posiadanie w terminie do 60 dni po zakończeniu prac budowlanych związanych 

z Przedsięwzięciem Inwestycyjnym i uzyskaniu przez Dewelopera ostatecznej decyzji o 

pozwoleniu na użytkowanie Budynku oraz po zapłaceniu przez Stronę Nabywającą całej/całych 

ceny/cen za Lokal Mieszkalny, Zewnętrzne Miejsce Postojowe oraz Miejsce Postojowe w 

Garażu Wielostanowiskowym określonej/określonych w niniejszej umowie, wraz z 

ewentualnymi odsetkami.------------------------------------------------------------------------------------ 

          2. Z chwilą odbioru Lokalu Mieszkalnego, Zewnętrznego Miejsca Postojowego oraz 

Miejsca Postojowego w Garażu Wielostanowiskowym, na Stronę Nabywającą przejdą wszelkie 

korzyści, ciężary i ryzyka, jak również niebezpieczeństwo uszkodzenia Lokalu Mieszkalnego, 

Zewnętrznego Miejsca Postojowego oraz Miejsca Postojowego w Garażu 

Wielostanowiskowym. Z tą chwilą również Strona Nabywająca ponosić będzie wszelkie koszty 

eksploatacji oraz koszty utrzymania Lokalu Mieszkalnego, Zewnętrznego Miejsca Postojowego 

oraz Miejsca Postojowego w Garażu Wielostanowiskowym, z tytułu zawartej umowy quoad 

usum.------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

          3. Za wszelkie prace (w szczególności wykończeniowe) wykonywane po odbiorze 

Lokalu Mieszkalnego, Zewnętrznego Miejsca Postojowego oraz Miejsca Postojowego w 

Garażu Wielostanowiskowym, Deweloper nie odpowiada. Prace te Strona Nabywająca wykona 

na własną odpowiedzialność. Strona Nabywająca będzie zobowiązana pokryć wszelkie koszty 

zniszczeń, które powstaną w wyniku prac (w szczególności wykończeniowych). Nabywca 

będzie uprawniony do prowadzenia prac (w szczególności wykończeniowych) po odbiorze 

Lokalu Mieszkalnego, Zewnętrznego Miejsca Postojowego oraz Miejsca Postojowego w 

Garażu Wielostanowiskowym. Za prowadzone prace przed odbiorem bez wymaganej zgody 

Dewelopera, Spółka nie ponosi odpowiedzialności.----------------------------------------------------- 

§19.      1. Deweloper zawiadomi Stronę Nabywającą o terminie odbioru Lokalu Mieszkalnego, 

Zewnętrznego Miejsca Postojowego oraz Miejsca Postojowego w Garażu 

Wielostanowiskowym, listem poleconym wysłanym, co najmniej 14 (czternaście) dni przed 

datą planowanego odbioru. W przypadku niestawiennictwa Nabywcy do odbioru Lokalu 

Mieszkalnego w terminie wyznaczonym przez Dewelopera, Deweloper wyznaczy Nabywcy 

ponowny termin odbioru z datą przypadającą nie wcześniej niż 60 dni po upływie pierwszego 
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terminu. Jeżeli Nabywca pomimo dwukrotnego doręczenia wezwania do odbioru Lokalu 

Mieszkalnego, nie stawi się do jego odbioru, Deweloperowi przysługiwać będzie prawo 

odstąpienia od Umowy, zgodnie z postanowieniami §22 ust. 7 niniejszego aktu, przy 

jednoczesnym zachowaniu przez niego prawa do naliczenia kary umownej, o której mowa w § 

22 ust. 8 niniejszego aktu.----------------------------------------------------------------------------------- 

               2. Z czynności odbioru Lokalu Mieszkalnego zostanie sporządzony protokół 

zdawczo-odbiorczy, do którego zostaną wpisane ewentualne wady Lokalu Mieszkalnego 

zgłoszone przez Stronę Nabywającą lub upoważnioną przez niego osobę.--------------------------- 

               3. Odbioru Lokalu Mieszkalnego Strona Nabywająca dokona osobiście lub poprzez 

umocowanego pisemnie pełnomocnika. Przy odbiorze może również uczestniczyć kierownik 

budowy i inspektor nadzoru. -------------------------------------------------------------------------------- 

               4. W przypadku stwierdzenia wad Lokalu Mieszkalnego w okresie rękojmi Strona 

Nabywająca zobowiązana jest zawiadomić Dewelopera pisemnie listem poleconym o wadach 

w terminie miesiąca od daty ich ujawnienia. Istnienie wady stwierdza się protokolarnie po 

przeprowadzeniu oględzin przez przedstawicieli Stron. W protokole dokładnie oznacza się 

występujące wady, termin, w którym nastąpi ich naprawa oraz warunki udostępnienia Lokalu 

przez Stronę Nabywającą w celu usunięcia wad. Deweloper zobowiązany jest do przystąpienia 

do oględzin w ciągu 14 dni od otrzymania powiadomienia przez Stronę Nabywającą o 

wystąpieniu wad, chyba, że ich charakter wymaga niezwłocznego działania. O dacie i miejscu 

oględzin Deweloper informuje Stronę Nabywającą na 7 dni przed terminem oględzin.------------ 

               5. Strona Nabywająca zobowiązana jest pisemnie listem poleconym poinformować 

Dewelopera o planowanych przeróbkach Lokalu Mieszkalnego w okresie rękojmi. Nabywca 

traci uprawnienia z tytułu rękojmi w zakresie dokonanych prac, jak i wywołanych nimi 

następstw i modyfikacji Lokalu Mieszkalnego. Ponadto w przypadku zgłoszenia wad uznanie 

przez Dewelopera roszczeń będzie uzależnione od wykazania przez Stronę Nabywającą, że 

wady lub ich przyczyna istniały już w chwili wydania Lokalu Mieszkalnego, a nie są wynikiem 

przeprowadzonych przez Stronę Nabywającą przeróbek oraz prac wykończeniowych.------------ 

            6. Strona Nabywająca przyjmuje do wiadomości, że w przypadku prowadzenia 

wszelkich prac adaptacyjnych po dokonaniu odbioru Lokalu Mieszkalnego, Zewnętrznego 

Miejsca Postojowego oraz Miejsca Postojowego w Garażu Wielostanowiskowym, w sposób 

sprzeczny z założeniami projektowymi i skutkujący odstępstwami od jego projektu Strona 

Nabywająca poniesie odpowiedzialność za ewentualne szkody mogące powstać w wyniku tak 

prowadzonych prac.------------------------------------------------------------------------------------------ 

§20.    1. Deweloper ma prawo wprowadzić zmiany w zakresie stosowanych w trakcie 
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realizacji rozwiązań technicznych i materiałów pod warunkiem zachowania zgodności ze 

sztuką budowlaną oraz przepisami prawa. Zmiany te nie mogą wpływać na funkcjonalność i 

walory użytkowe przedmiotów umowy, przy zachowaniu nie pogorszonej jego jakości, a także 

nie mogą doprowadzać do zmian istotnych cech Budynku określonych w załączniku nr 3/2 do 

Prospektu Informacyjnego. Deweloper zobowiązuje się niezwłocznie poinformować Stronę 

Nabywającą o dokonanych zmianach, w przypadku gdy dokonywane zmiany będą mieć 

charakter istotny.---------------------------------------------------------------------------------------------- 

          2.   Strona Nabywająca zobowiązuje się dokonać zmiany niniejszej umowy, która będzie 

niezbędna z uwagi na zmianę wyżej opisanego pozwolenia na budowę i/lub projektu 

architektoniczno-budowlanego, przy czym Deweloper nie może żądać dokonania zmian 

niniejszej umowy, które byłby mniej korzystne dla Strony Nabywającej niż postanowienia 

objęte niniejszym aktem.------------------------------------------------------------------------------------- 

          3. Strony dopuszczają wprowadzenie na wniosek Strony Nabywającej zmian 

technicznych w przedmiotach umowy. Jeżeli wprowadzenie takich zmian zwiększy 

powierzchnię Lokalu Mieszkalnego, Zewnętrznego Miejsca Postojowego czy Miejsca 

Postojowego w Garażu Wielostanowiskowym zwiększeniu ulegnie Cena.-------------------------- 

          4.  Stronie Nabywającej po wydaniu Lokalu Mieszkalnego przysługuje prawo jego 

indywidualnego wykończenia, przy czym nie powinno ono naruszać projektu architektoniczno-

budowlanego Przedsięwzięcia Deweloperskiego.-------------------------------------------------------- 

§21.          1. Strony zobowiązują się do zawarcia Umowy Przeniesienia Własności w terminie i 

po zrealizowaniu wymogów określonych w § 15 umowy, w dniu, godzinie i miejscu 

wyznaczonym przez Dewelopera w wezwaniu skierowanym do Strony Nabywającej przez 

Dewelopera listem poleconym nadanym, na co najmniej 14 dni przed datą jej zawarcia lub 

osobiście, z takim samym wyprzedzeniem. Na pisemny wniosek Strony Nabywającej, 

przesłany na adres Dewelopera niezwłocznie po doręczeniu Stronie Nabywającej wezwania, o 

którym mowa powyżej, Deweloper wyznaczy Stronie Nabywającej inny termin zawarcia 

Umowy Przeniesienia Własności na zasadach określonych w niniejszym ustępie. W przypadku 

niestawiennictwa Nabywcy do zawarcia Umowy Przeniesienia Własności w terminie 

wyznaczonym przez Dewelopera w sposób opisany w zdaniu pierwszym tego ustępu lub w 

terminie wyznaczonym przez Dewelopera w sposób opisany w zdaniu drugim tego ustępu, 

Deweloper wyznaczy Nabywcy ponowny termin z datą przypadającą nie wcześniej niż 60 dni 

po upływie uprzednio wyznaczonego terminu. Jeżeli Nabywca pomimo dwukrotnego 

doręczenia wezwania do zawarcia Umowy Przeniesienia Własności nie stawi się celem 

podpisania aktu notarialnego Umowy Przeniesienia Własności, Deweloperowi przysługiwać 
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będzie prawo odstąpienia od Umowy, zgodnie z postanowieniami §22 ust. 7 niniejszego aktu, 

przy jednoczesnym zachowaniu przez niego prawa do naliczenia kary umownej, o której mowa 

w § 22 ust. 8 niniejszego aktu.------------------------------------------------------------------------------ 

          2. Opóźnienie w zawarciu Umowy Przeniesienia Własności z powodu okoliczności, za 

które Deweloper ponosi odpowiedzialność, powoduje obowiązek zapłaty przez Dewelopera na 

rzecz Strony Nabywającej kary umownej w wysokości 0,02 % kwoty stanowiącej Cenę za 

każdy dzień zwłoki, nie więcej jednak niż 5% tej kwoty, płatnych w ciągu 7 dni roboczych od 

dnia otrzymania wezwania do zapłaty.--------------------------------------------------------------------- 

§22.          1. Oświadczenie Strony Nabywającej o odstąpieniu od niniejszej umowy jest 

skuteczne, jeżeli zawiera zgodę na wykreślenie roszczenia o przeniesienie własności Lokalu 

Mieszkalnego. Oświadczenie to powinno być złożone w formie pisemnej z podpisami 

notarialnie poświadczonymi.-------------------------------------------------------------------------------- 

            2. W przypadku odstąpienia od niniejszej umowy przez Dewelopera w sytuacjach 

wskazanych w niniejszym akcie, Strona Nabywająca zobowiązana jest wyrazić zgodę na 

wykreślenie roszczenia o przeniesienie własności Lokalu Mieszkalnego ujawnionego w księdze 

wieczystej w formie pisemnej z podpisami notarialnie poświadczonymi, które doręczy 

Deweloperowi w terminie przez niego określonym. W przypadku bezskutecznego upływu 

wyżej wskazanego terminu, Nabywca zobowiązany będzie zapłacić Deweloperowi karę 

umowną w wysokości 0,02% kwoty stanowiącej Cenę za każdy dzień opóźnienia w spełnieniu 

opisanego wyżej wezwania, nie więcej jednak niż 5% tej kwoty.------------------------------------- 

          3. Poza przypadkami określonymi w § 16 pkt 5, 7 i 8 niniejszego aktu, Strona 

Nabywająca może odstąpić od niniejszej umowy deweloperskiej, w następujących 

przypadkach:--------------------------------------------------------------------------------------------------- 

1) jeżeli umowa deweloperska nie zawiera elementów, o których mowa w art. 22 Ustawy;------- 

2) jeżeli informacje zawarte w umowie deweloperskiej nie są zgodne z informacjami 

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

mowa w art. 22 ust. 2 Ustawy;------------------------------------------------------------------------------ 

3) jeżeli Deweloper nie doręczył zgodnie z art. 18 i art. 19 Ustawy - prospektu informacyjnego 

wraz z załącznikami;----------------------------------------------------------------------------------------- 

4) jeżeli informacje zawarte w prospekcie informacyjnym lub w załącznikach, na podstawie 

których zawarto umowę deweloperską, są niezgodne ze stanem faktycznym i prawnym w dniu 

podpisania umowy deweloperskiej;------------------------------------------------------------------------ 

5) jeżeli prospekt informacyjny, na podstawie którego zawarto umowę deweloperską, nie 

zawiera informacji określonych we wzorze prospektu informacyjnego stanowiącego załącznik 
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do Ustawy;----------------------------------------------------------------------------------------------------- 

6) w przypadku nie przeniesienia na nabywcę własności Lokalu Mieszkalnego wraz z prawami 

związanymi z jego własnością, w terminie i na warunkach określonych w §15 ust. 1 powyżej.-- 

          4. W przypadkach, o których mowa w ust. 3 pkt 1) - 5) powyżej, Nabywca ma prawo 

odstąpienia od niniejszej umowy deweloperskiej w terminie 30 dni od dnia jej zawarcia.--------- 

           5. W przypadku, o którym mowa w ust. 3 pkt 6) przed skorzystaniem z prawa do 

odstąpienia od umowy deweloperskiej Strona Nabywająca wyznacza Deweloperowi 

dodatkowy 120 dniowy termin na przeniesienie prawa, o którym mowa w art. 1 Ustawy, a w 

razie bezskutecznego upływu wyznaczonego terminu będzie uprawniona do odstąpienia od tej 

umowy. Strona Nabywająca zachowuje roszczenie z tytułu kary umownej za okres opóźnienia.- 

          6. Deweloper ma prawo odstąpić od umowy deweloperskiej w przypadku niespełnienia 

przez Stronę Nabywającą świadczenia pieniężnego w terminie lub wysokości określonej w 

Umowie Deweloperskiej (w tym Harmonogramie wpłat, o którym mowa powyżej), mimo 

wezwania Strony Nabywającej w formie pisemnej do uiszczenia zaległych kwot w terminie 30 

dni od dnia doręczenia wezwania, chyba, że niespełnienie przez Stronę Nabywającą 

świadczenia pieniężnego jest spowodowane działaniem siły wyższej.-------------------------------- 

             7. Deweloper ma prawo odstąpić od umowy deweloperskiej w przypadku niestawienia 

się Strony Nabywającej do odbioru Lokalu Mieszkalnego lub podpisania aktu notarialnego 

przenoszącego na Stronę Nabywającą prawo własności Lokalu Mieszkalnego pomimo 

dwukrotnego doręczenia wezwania w formie pisemnej w odstępie, co najmniej 60 dni chyba, 

że niestawienie się Strony Nabywającej jest spowodowane działaniem siły wyższej.-------------- 

          8. W przypadku odstąpienia od umowy przez Dewelopera z przyczyn leżących po stronie 

Nabywcy, o których mowa w pkt 6 powyżej, Nabywca zobowiązany będzie zapłacić na rzecz 

Dewelopera karę umowną z tytułu odstąpienia w wysokości 0,02 % kwoty stanowiącej Cenę za 

każdy dzień opóźnienia liczonej aż do dnia odstąpienia, nie więcej jednak niż 5% tej kwoty, 

płatnej w ciągu 7 dni roboczych od dnia otrzymania wezwania do zapłaty. W przypadku 

odstąpienia od umowy przez Dewelopera z przyczyn leżących po stronie Nabywcy, o których 

mowa w pkt 7 powyżej, Nabywca zobowiązany będzie zapłacić na rzecz Dewelopera karę 

umowną z tytułu odstąpienia w wysokości 0,02 % kwoty stanowiącej Cenę za każdy dzień 

opóźnienia w spełnieniu opisanych tam czynności, liczonej od dnia doręczenia pierwszego 

wezwania do stawiennictwa celem odbioru lub podpisania aktu przenoszącego prawo własności 

aż do dnia odstąpienia, nie więcej jednak niż 5% Ceny, płatnej w ciągu 7 dni roboczych od dnia 

otrzymania wezwania do zapłaty. Deweloper zachowuje roszczenie z tytułu kary umownej 

związanej z odstąpieniem jednocześnie na podstawie pkt 6 i 7.---------------------------------------- 
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          9. W przypadku skorzystania przez Stronę Nabywającą z prawa odstąpienia, o którym 

mowa w art. 29 Ustawy, nie jest dopuszczalne zastrzeżenie, że Stronie Nabywającej wolno 

odstąpić od Umowy Deweloperskiej za zapłatą oznaczonej sumy. W przypadku skorzystania 

przez Stronę Nabywającą z prawa odstąpienia, o którym mowa w art. 29 Ustawy umowa 

uważana jest za niezawartą, a Strona Nabywająca nie ponosi żadnych kosztów związanych z 

odstąpieniem od umowy.------------------------------------------------------------------------------------- 

          10. W przypadku odstąpienia od umowy przez Stronę Nabywającą, Deweloper przy 

uwzględnieniu postanowień umowy o prowadzenie otwartego mieszkaniowego rachunku 

powierniczego z dnia 06 listopada 2020 roku, zobowiązany będzie do zwrotu w ciągu 30 dni 

wszystkich wpłaconych kwot przez Stronę Nabywającą wraz z odsetkami ustawowymi 

liczonymi od dnia zapłaty do dnia odstąpienia od umowy, za wyjątkiem przypadku opisanego 

w  § 16 pkt 5, 7 i 8  niniejszego aktu, kiedy to zwrot wpłaconych zaliczek na poczet cen nastąpi 

w kwocie nominalnej. --------------------------------------------------------------------------------------- 

          11. W przypadku odstąpienia od Umowy przez Dewelopera, Deweloper przy 

uwzględnieniu postanowień umowy o prowadzenie otwartego mieszkaniowego rachunku 

powierniczego z 06 listopada 2020 roku, zwróci Stronie Nabywającej wszystkie wpłacone 

przezeń kwoty tytułem zaliczki na poczet cen w wysokości nominalnej, z ewentualnym 

potrąceniem kar umownych. Zwrot wymienionych kwot nastąpi w terminie 30 dni od dnia 

odstąpienia od umowy.--------------------------------------------------------------------------------------- 

          12. Zastrzeżenie kary umownej w niniejszej Umowie na rzecz którejkolwiek ze Stron, 

nie uniemożliwia tej Stronie dochodzenia odszkodowania w pełnej wysokości.-------------------- 

§23.            Strony niniejszej umowy zgodnie postanawiają, że wszelkie oświadczenia, 

powiadomienia, informacje związane z zawarciem, wykonaniem czy rozwiązaniem niniejszej 

umowy (w tym oświadczenia o odstąpieniu od umowy deweloperskiej) będą przesyłane na 

adresy wskazane przez strony w komparycji niniejszego aktu, a o wszelkich zmianach wyżej 

wymienionych danych Strony zobowiązują się wzajemnie niezwłocznie informować.------------ 

§24.      1. W Umowie Przeniesienia Własności Strony zobowiązują się powtórzyć wszystkie 

oświadczenia i zapewnienia zawarte w tej umowie bądź z niej wynikające.------------------------- 

               2. Za dzień dokonania zapłaty jakichkolwiek należności wynikających z postanowień 

tej umowy uważa się dzień uznania rachunku bankowego. Koszty operacji bankowych 

związanych z zapłatą Ceny ponosi Nabywca.------------------------------------------------------------- 

               3. Strony zobowiązują się dołożyć należytych starań w celu polubownego 

rozwiązywania wszelkich sporów wynikających z tej umowy. Ewentualne spory wynikłe w 

związku z realizacją niniejszej umowy będą rozstrzygane przez Sąd właściwy dla położenia 
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Nieruchomości.------------------------------------------------------------------------------------------------ 

               4. Wszelkie załączniki do niniejszej umowy stanowią jej integralną część.------------- 

               5. Nieważność jednego lub więcej postanowień umowy nie powoduje nieważności 

całej umowy. Jeśli któreś z nieważnych postanowień można zmienić lub uzgodnić je ponownie, 

strony umowy są zobowiązane do dokonania odpowiednich zmian.---------------------------------- 

               6. Stawający oświadczają, że niniejszą umowę zawierają po uprzednio prowadzonych 

ze sobą negocjacjach. Ponadto, Strona Nabywająca zapewnia, że wyjaśniono jej skutki 

wynikające z wszystkich postanowień niniejszej umowy.---------------------------------------------- 

               7.   Przeniesienie przez Nabywcę praw i obowiązków wynikających z tejże umowy na 

osobę trzecią wymaga uprzedniej pisemnej zgody Dewelopera i może być dokonane na 

warunkach ustalonych w odrębnym porozumieniu.------------------------------------------------------ 

               8. Strony zgodnie postanawiają, że koszty Umowy Przeniesienia Własności, w tym 

opłaty sądowej, ponosi Strona Nabywająca.-------------------------------------------------------------- 

            9. Strona Nabywająca wyraża Deweloperowi zgodę na przetwarzanie danych 

osobowych zgromadzonych w związku z realizacją niniejszej umowy i innych umów, które 

Strony zawarły na cele związane z wykonaniem obowiązków opisanych w tych umowach. 

Jednocześnie Deweloper przekazuje informację o przetwarzaniu danych osobowych Stronie 

Nabywającej stanowiącą załącznik do tego aktu, zaś Strona Nabywająca oświadcza, że z 

informacjami tymi się zapoznała i wyraża na takie przetwarzanie zgodę.---------------------------- 

             10. Strony oświadczają, że zachowają postanowienia niniejszej umowy w poufności, 

poza przypadkami, gdy ujawnienie treści tej umowy odpowiednim podmiotom związane będzie 

z ochroną praw Dewelopera lub Strony Nabywającej.--------------------------------------------------- 

§25.        Strona Nabywająca przyjmuje do wiadomości, że zgodnie z ustawą o własności lokali 

stworzy wspólnotę mieszkaniową wraz z właścicielami pozostałych lokali wyodrębnionych w 

Budynku, na zasadach określonych w powołanej wyżej ustawie.-------------------------------------- 

          Strona Nabywająca wyraża zgodę, aby zarząd nieruchomością wspólną w Budynku, do 

czasu wyboru nowego zarządcy, w zakresie czynności zwykłego zarządu, jak i w zakresie 

czynności przekraczających zwykły zarząd sprawowany był przez Spółkę pod firmą DES 

Henryk Dowgier Anna Dowgier spółka jawna z siedzibą w Krakowie lub też przez inny 

podmiot wskazany przez Dewelopera. Nabywca zobowiązuje się jednocześnie przyjąć taki 

sposób zarządu w Umowie Przeniesienia Własności Lokalu Mieszkalnego.------------------------- 

§26.        Koszty związane z zawarciem tej umowy wraz z opłatą sądową ponoszą strony po 

połowie.-------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

§27.       Pełnomocnik Dewelopera oświadcza, że wyraża zgodę na wpis roszczeń wynikających 
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z niniejszego aktu w księdze wieczystej nr KR1P/00173403/3.---------------------------------------- 

§28.        Notariusz pouczyła Stawających o treści przepisów: ustawy o ochronie praw nabywcy 

lokalu mieszkalnego lub domu jednorodzinnego oraz art. 626
10

 kodeksu postępowania 

cywilnego, tj. o możliwości zrzeczenia się przez strony otrzymania z sądu zawiadomienia o 

wpisie oraz o brzmieniu art. 626
4
 kodeksu postępowania cywilnego, w szczególności o tym, że 

w przypadku wniosków składanych przez notariusza obowiązek poprawienia lub uzupełnienia 

wniosku spoczywa na stronie czynności notarialnej.---------------------------------------------------- 

            Nadto, Notariusz poinformowała Stawających, że zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 

ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (RODO) 

administratorem danych osobowych podanych w związku z zawarciem niniejszego aktu 

notarialnego jest Notariusz Manuela Flach-Chęcińska, Kraków, ul. Dietla 50/16, klauzula 

informacyjna określająca zasady przetwarzania tych danych dostępna jest w siedzibie 

Kancelarii, a Stawający oświadczają, że zapoznali się z jej treścią.----------------------------------  

§29.    ________ oświadcza/ją, że wobec zawarcia dokumentowanej niniejszym aktem 

umowy żąda/ją, aby notariusz działając na podstawie art. 79 pkt 8a i art. 92 §4 ustawy z 

dnia 14 lutego 1991r. Prawo o notariacie, dokonał czynności polegającej na złożeniu za 

pośrednictwem systemu teleinformatycznego wniosku wieczystoksięgowego obejmującego 

żądanie wpisania w dziale III księgi wieczystej nr KR1P/00173403/3, prowadzonej dla 

działek nrnr: 15, 16 i 17/2 (po wykonaniu wniosku z dnia 30 listopada 2020 roku do 

numeru DZ.KW./KR1P/154664/20/1), roszczenia o wybudowanie Budynku, 

wyodrębnienie Lokalu mieszkalnego numer ______ i przeniesienie prawa własności tego 

Lokalu oraz praw niezbędnych do korzystania z Lokalu na rzecz: _______, syna/córki 

________, PESEL __________.--------------------------------------------------------------------------- 

§30.      1.  Pobrano:----------------------------------------------------------------------------------------- 

1) opłatę sądową gotówką na podstawie art. 43 pkt 3) ustawy z dnia 28.07.2005r. o kosztach 

sądowych w sprawach cywilnych (t.j. Dz.U. z 2020 r. poz. 755) w kwocie: 150,00 zł (wpis 

roszczenia) /opłata sądowa pobrana przy akcie będzie zarejestrowana w Repertorium A pod 

numerem złożonego wniosku wieczystoksięgowego/,--------------------------------------------------- 

2) wynagrodzenie notariusza na podstawie §§ 2, 3 i 6 pkt 15a rozp. Min Spraw. z dnia 

28.06.2004 r. w sprawie maksymalnych stawek taksy notarialnej (t.j. Dz.U. z 2020 r. poz. 

1473) w kwocie: _____ zł.,---------------------------------------------------------------------------------- 

3) podatek od towarów i usług VAT w stawce 23% na podstawie art. 41 w zw. z art. 146a  

ustawy o podatku od towarów i usług z dnia 11.03.2004r. (t.j. Dz.U. z 2020 r. poz. 106) w 

kwocie: _____ zł.--------------------------------------------------------------------------------------------- 
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Łącznie: ______zł (______________).------------------------------------------------------------------- 

          2. Podane w ust. 1 kwoty nie obejmują wynagrodzenia notariusza za złożenie wniosku 

wieczystoksięgowego wraz z należnym podatkiem VAT (łącznie 123,00 zł) oraz kosztów 

wypisów tego aktu, które wraz z podstawą prawną ich pobrania zostaną podane na każdym z 

wypisów.------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Akt odczytano, przyjęto i podpisano. 


