
 

 

UMOWA  rezerwacyjna lokalu mieszkalnego    A/MP /KL  

zwana dalej: „Umową” 

zawarta  w dniu 00.00.20201r., w Krakowie pomiędzy: 

1. Spółką pod firmą : ASA Development Sp. z ograniczoną odpowiedzialnością 3 Spółka 
Komandytowa w Krakowie z siedzibą przy ul. Golikówka 45A zarejestrowaną w Sądzie 
Rejonowym dla Krakowa – Śródmieścia w Krakowie, Wydział XI Gospodarczy – Krajowego 
Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000505456 zwaną dalej: „Spółką”, reprezentowaną 
przez komplementariusza: ASA Development Sp. z o.o.,  reprezentowaną przez: Adama 
Poznera - Prezesa Zarządu i Andrzeja Łukasika – Wiceprezesa Zarządu uprawnionych do 
reprezentacji Spółki 
 
a: 

2. Panem .. posiadającym nr  PESEL:  
legitymujący się dowodem osobistym seria i nr:  

Adres zamieszkania:  

adres do korespondencji: j.w 

      nr telefonu:   

              email:  

      zwanym  dalej Uprawnionym. 

§ 1 

1. Spółka oświadcza, że jest  użytkownikiem wieczystym  nieruchomości położonej w Krakowie, 
dzielnica Podgórze, obręb nr 19 składającej się z działki nr 60/5 , dla której to nieruchomości 
Sąd Rejonowy dla Krakowa Podgórza w Krakowie Wydział IV Ksiąg Wieczystych prowadzi 
księgę wieczystą KW nr KR1P/00353664/6, zwanych dalej: „Nieruchomością”. 

2. Spółka oświadcza, że zamierza zrealizować na Nieruchomości następujące zamierzenie 
inwestycyjne: budowa budynków mieszkalnych wielorodzinnych oznaczonych roboczo 
„Myśliwska Solar Garden”, zwanych dalej: „Budynkami” z podziemnym garażem 
wielostanowiskowym i wjazdem do niego od ulicy Myśliwskiej. 

3. W ramach wyżej wspomnianej inwestycji Spółka zamierza wybudować na Nieruchomości 
Budynki położone w Krakowie przy ul. Myśliwskiej, w którym znajdować będzie się m.in.: 

a.  Lokal Mieszkalny oznaczony roboczo nr ... położony na parterze kondygnacji 

Budynku o planowanej powierzchni użytkowej ..... m2, zwany dalej: „Lokalem 
Mieszkalnym”. Rzut Lokalu Mieszkalnego stanowi załącznik nr 1 do niniejszej  umowy 

b. Lokal o innym przeznaczeniu niż mieszkalne, położony w przyziemiu budynku  - 
zwany dalej „Garażem”, w którym znajdować będzie się komórka lokatorska 
numer....... o planowanej powierzchni użytkowej ...... m2, zwana dalej „Komórkami” 
oraz stanowisko parkingowe numer MP...... o planowanej powierzchni użytkowej 
12,5 m2, zwane dalej: „Stanowiskiem Parkingowym”. Rzut Garażu z zaznaczoną 
Komórką oraz Stanowiskiem Parkingowym, stanowi załącznik nr 2 do niniejszej 
umowy. 
 
Ustalono  wartość całości umowy na kwotę :................ br. (.........) 

                                                                                        §2  



 

 

1. Uprawniony zobowiązuje się do dokonania wpłaty w terminie 3 dni roboczych od zawarcia 
niniejszej Umowy Kaucji Rezerwacyjnej w wysokości 5.000,00 PLN (słownie: pięć tysięcy 
złotych), zwanej: „Kaucją Rezerwacyjną” celem zabezpieczenia wykonania niniejszej Umowy, 
na rachunek bankowy w złotych polskich,  ASA Development Sp. z o.o.3 Sp. Komandytowa, 
30-723 Kraków, ul. Golikówka 45A, w Krakowskim Banku Spółdzielczym,                                            
nr: 10 8591 0007 0210 0409 4292 0001 

2. Spółka zobowiązuje się, pod warunkiem dokonania wpłaty przez Uprawnionego  w terminie i 
na rachunek bankowy określony w § 2 ust. 1 niniejszej Umowy całości Kaucji Rezerwacyjnej, 
że w terminie do dnia ……….2021r nie zawrze z żadną osobą trzecią umowy rezerwacyjnej 
albo deweloperskiej, które miałyby za przedmiot Lokal Mieszkalny, udział w Garażu, z którym 
związane będzie prawo do wyłącznego i bezterminowego korzystania ze Stanowiska 
Parkingowego oraz udział w Garażu, z którym związane będzie prawo do wyłącznego i 
bezterminowego korzystania z Komórki. Po upływie wskazanego powyżej terminu 
zobowiązanie Spółki wygasa. 

3. W przypadku zawarcia pomiędzy Spółką a Kupującym umowy deweloperskiej, której 
przedmiotem będzie Lokal Mieszkalny, a której wszelkie postanowienia, włączając istotne 
postanowienia umowy takie jak cena zostaną dopiero uzgodnione pomiędzy Spółką a 
Uprawnionym, Kaucja Rezerwacyjna zostanie zaliczona na poczet należności z niej 
wynikających z chwilą jej zawarcia. W przypadku nie zawarcia pomiędzy Spółką a 
Uprawnionym umowy deweloperskiej, Kaucja Rezerwacyjna zostanie zwrócona na rzecz 
Uprawnionego. 

                                                                                                 

                                                                                        § 3 

Niniejsza umowa wchodzi w życie pod warunkiem dokonania zapłaty przez Uprawnionego na rzecz 
Spółki Kaucji Rezerwacyjnej w terminie określonym w § 2 ust. 1 Umowy.  

§ 4 

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

2. Wszelkie zmiany niniejszej umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności. 
3. Wszelkie powiadomienia Stron (w tym ewentualne pisemne odstąpienie od niniejszej 

umowy) będą dokonywane na adresy wskazane w niniejszej umowie, pocztą poleconą, 
przesyłką kurierską lub przekazywane osobiście, przy czym każda ze Stron ma obowiązek 
niezwłocznego powiadomienia drugiej Strony o zmianie adresu. 

 

Załączniki: 

1. Rzut Lokalu Mieszkalnego, 

2. Rzut Garażu, 

_________________ _________________ 

Spółka Uprawniony 

 

 

                                                                 



 

 

 


