
UMOWA REZERWACYJNA 
LOKALU MIESZKALNEGO 

 
zawarta w Krakowie w dniu …………… r. pomiędzy: 

 
3JZ spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka komandytowa z siedzibą w 
Krakowie, przy ul. Królowej Jadwigi 12, 30-202 Kraków, wpisaną do rejestru 
przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Krakowie, XI Wydział Gospodarczy 
Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000840824, NIP  6772452998, Regon  
386032564, zwana dalej Deweloperem 
reprezentowana przez – Jacek Zajączkowski – prezes zarządu komplementariusza (3JZ 
spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Krakowie, przy ul. Królowej Jadwigi 
12, 30-202 Kraków, wpisaną do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy 
w Krakowie, XI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 
0000840824, NIP  6772452998, Regon 386032564 
a:  
Panią …………………………………… 
Dowód Osobisty: …………………, PESEL: ……………. 
Zamieszkała w…………. (kod….-…..), przy ul. ……………… 
Adres korespondencyjny: jak wyżej 
Adres e-mail: ……………………. 
 
Zwany dalej Rezerwującym 
 

§1. 
1) Deweloper oświadcza, że zamierza realizować przedsięwzięcie inwestycyjne polegające 

na wybudowaniu 8 budynków mieszkalnych jednorodzinnych dwulokalowych w 
zabudowie bliźniaczej wraz z wewnętrznymi instalacjami, budowy drogi dojazdowej i 
miejsc postojowych na działkach 357, 356, 351, 349/2 obr. 33 jedn. ewid. Krowodrza przy 
ul. Władysława Łokietka w Krakowie dla której Sąd Rejonowy dla Krakowa-Podgórza w 
Krakowie prowadzi księgi wieczyste o numerach: 
• dla działki nr 349/2 (trzysta czterdzieści dziewięć łamane przez dwa) obręb 33 

Krowodrza KR1P/00420663/0,  
• dla działki nr 351 (trzysta pięćdziesiąt jeden) oraz nr 356 (trzysta pięćdziesiąt sześć) 

obręb 33 Krowodrza KR1P/00150089/8 
• dla działki nr 357 (trzysta pięćdziesiąt siedem) obręb 33 Krowodrza KR1P/00150189/9  
zwane dalej również „Nieruchomość”.  

2) Przedmiotem niniejszej umowy rezerwacyjnej jest: 
a)  rezerwacja lokalu mieszkalnego, zwanego dalej Lokalem z przyporządkowanym 

roboczo nr ….. położony na ……….. w budynku nr….. przy ul. Łokietka …. w 
Krakowie, o powierzchni …….. m2,. Rzut poziomy mieszkania stanowi Załącznik nr 
1 do niniejszej umowy.  

b)  rezerwacja udziału we współwłasności gruntu związanego z własnością Lokalu, 
uwzględniający prawo użytkowania miejsca postojowego, na zasadzie umowy o 
podział do korzystania (quoad usum)  nr….zlokalizowanego na terenie inwestycji 
oznaczonego w Załączniku nr 2    

3) Strony niniejszej umowy określają wartość przedmiotu rezerwacji na następujące kwoty: 
a) cena Mieszkania wraz z udziałem w częściach wspólnych nieruchomości: 



……….zł brutto (słownie…………………. tysięcy)  
na którą składa się cena ……….. złotych netto + 8 % VAT.  

4) Deweloper oświadcza, że Lokal stanowiący przedmiot niniejszej umowy nie jest 
przedmiotem innej umowy rezerwacyjnej, deweloperskiej, ani umowy zobowiązującej do 
zawarcia umowy deweloperskiej w rozumieniu ustawy z dnia 16 września 2011 r. o 
ochronie praw nabywcy lokalu mieszkalnego lub domu jednorodzinnego. 

5) Rezerwujący oświadcza, że nie posiada aktualnie środków pieniężnych, pozwalających 
na nabycie Lokalu, w związku z czym zamierza wystąpić do odpowiedniego banku o 
przyznanie kredytu na zakup tego Lokalu.   

6) Rezerwujący wyraża zgodę na zawarcie Umowy deweloperskiej i Umowy przenoszącej 
własność w kancelarii notarialnej wskazanej przez Dewelopera, która to kancelaria 
będzie brała udział w opracowaniu dokumentów niezbędnych do jej zawarcia (np. 
konsultacja podziału fizycznego nieruchomości, przygotowanie projektów umów, 
pełnomocnictw). Rezerwujący zobowiązany jest do zawarcia umowy deweloperskiej w 
miejscu i terminie wyznaczonym przez Dewelopera, nie wcześniejszym niż 3 dni i nie 
późniejszym niż 14 dni od dnia wyznaczenia przez Dewelopera. Wezwanie do zawarcia 
umowy deweloperskiej zostanie przekazane Rezerwującemu za pośrednictwem poczty 
elektronicznej. W razie nieprzystąpienia przez Rezerwującego do umowy deweloperskiej 
we wskazanym przez Dewelopera terminie, wygasają zobowiązania dewelopera 
wskazane w § 2. 

7) Rezerwujący niniejszym wyraża zgodę na przeniesienie przez Dewelopera wszelkich 
roszczeń, praw i obowiązków Dewelopera z tytułu niniejszej Umowy, na rzecz dowolnej 
innej Spółki z udziałem Dewelopera. Deweloper w przypadku przeniesienia roszczeń, 
praw i obowiązków zobowiązuje się przenieść je wyłącznie na rzecz takiej Spółki, która 
przejmie w całości zobowiązania Dewelopera z tytułu i na warunkach niniejszej Umowy.  

8) Strony ustalają, że udział we współwłasności nieruchomości wspólnej uwzględnia 
utworzenie, zgodnie z koncepcją architektoniczną, wydzielonych tarasów, terenów 
zielonych (ogródków) i miejsc postojowych przeznaczonych do wyłącznego korzystania 
przez właścicieli poszczególnych mieszkań. Strony ustalają, że prawo użytkowania 
przedmiotowych tarasów, terenów zielonych (ogródków) i miejsc postojowych będzie 
mogło przynależeć do Właścicieli poszczególnych mieszkań i w związku z tym Kupujący 
wyraża zgodę na wyłączne korzystanie z tych części przez Właścicieli mieszkań którzy 
nabędą do tego prawa. W umowie deweloperskiej, a następnie w umowie przenoszącej 
własność nieruchomości Rezerwujący udzieli Deweloperowi stosownych pełnomocnictw 
do zawarcia umów o podział do korzystania z Nieruchomości oraz ustanawiania 
służebności przechodu i przejazdu. 

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

 
§2. 

Na mocy niniejszej umowy Deweloper zobowiązuje się przez okres…… od daty podpisania 
niniejszej umowy do: 
1) Nie zawierania z podmiotami innymi niż Rezerwujący: 

a) umów rezerwacyjnych dotyczących Lokalu ani umów o podobnym charakterze; 



b) umów ustanowienia odrębnej własności Lokalu oraz przeniesienia jego własności; 
c) umów zobowiązujących do zawarcia umowy deweloperskiej dotyczącej Lokalu; 
d) umów deweloperskich dotyczących Lokalu; 

2) nie składania innym podmiotom niż Rezerwujący jednostronnych oświadczeń woli, w 
których zobowiązuje się do zawarcia z nimi umowy deweloperskiej albo umowy 
zobowiązującej do zawarcia umowy deweloperskiej.  

§3. 
1) Niniejsza umowa zostaje zawarta pod warunkiem wpłaty przez Rezerwującego na 

rachunek bankowy Dewelopera Nr ………………………………… kwoty ……… zł 
(słownie: ………. tysięcy złotych) tytułem opłaty rezerwacyjnej, w terminie 3 dni od dnia 
zawarcia niniejszej umowy, w zamian za wykonanie przez Dewelopera zobowiązań, o 
których mowa w § 2.  

2) W przypadku zawarcia umowy przenoszącej własność Lokalu wpłacona przez 
Nabywcę opłata rezerwacyjna będzie podlegała zaliczeniu na poczet ceny Lokalu. 

3) Wpłacona przez Nabywcę opłata rezerwacyjna podlega zwrotowi wyłącznie w 
przypadku gdy Rezerwujący, złożywszy kompletny i prawidłowo wypełniony wniosek 
kredytowy otrzyma trzy negatywne decyzje kredytowe odmawiające przyznania 
kredytu na zakup Lokalu wydane przez trzy różne banki. Zwrot opłaty następuje na 
wskazany we wniosku rachunek w terminie 30 dni od złożenia przez Rezerwującego: 

a) trzech oświadczeń z różnych banków o odmowie udzielenia kredytu,  
b) wniosku o zwrot opłaty rezerwacyjnej. 

§4 
1) Wszelkie zmiany niniejszej umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem 

nieważności. 
2) Wszelka komunikacja stron odbywać się będzie za pomocą poczty elektronicznej. 

Oświadczenia i wezwania przekazane za pomocą poczty elektronicznej uznaje się za 
skutecznie doręczone w chwili ich nadania. 

3) Załączniki do niniejszej umowy stanowią jej integralną część. 
4) Umowa została sporządzona w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla 

każdej ze Stron. 
 
 
Rezerwujący         Deweloper 
 
………………………………….                                                         
……………………………………….. 
 
Załączniki: 
załącznik nr 1 – rzut poziomy mieszkania 
załącznik nr 2 – rzut poziomy miejsc postojowych 
załącznik nr 3 – pozwolenie na budowę  
załącznik nr 4 – standard wykończenia 
 


