
REPERTORIUM A NR  _________    
 
 

WZÓR 
 
 

AKT NOTARIALNY 
 

Dnia ________ roku (__.__.___.) w Kancelarii Notarialnej w Krakowie przy ulicy 
Płk Francesco Nullo nr 3 (trzy) przed notariuszem ____ stawili się:-------------------- 
 

1/ JACEK JAROSŁAW ZAJĄCZKOWSKI, używający imienia Jacek, PESEL 
_____________, zamieszkały (według oświadczenia): _____________ - działający za 
Spółkę pod firmą: 3JZ spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka 
komandytowa z siedzibą w Krakowie, pod adresem: 30-202 Kraków, ulica Królowej 
Jadwigi nr 12, posiadającą REGON: 386032564 i NIP: 6772452998, wpisaną do rejestru 
przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000840824 
(osiemset czterdzieści tysięcy osiemset dwadzieścia cztery), jako Prezes Zarządu 
komplementariusza tej Spółki, to jest Spółki pod firmą: 3JZ spółka 
z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Krakowie, pod adresem: 30-202 
Kraków, ulica Królowej Jadwigi nr 12, posiadającej: REGON: 386006182 i NIP: 
6772452917, wpisanej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod 
numerem KRS: 0000840178 (osiemset czterdzieści tysięcy sto siedemdziesiąt osiem), 
uprawniony do samodzielnej reprezentacji tej Spółki, zgodnie z Informacjami 
odpowiadającymi odpisom aktualnym z rejestru przedsiębiorców pobranymi w trybie art. 
4 ust. 4aa ustawy z dnia 20 sierpnia 1997 roku o Krajowym Rejestrze Sądowym 
z Centralnej Informacji Krajowego Rejestru Sądowego, według stanu na dzień 
_____________ roku;------------------------------------------------------------------------ 

Spółka pod firmą: 3JZ spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka 
komandytowa z siedzibą w Krakowie zwana jest dalej także „Deweloperem” lub 
„Spółką”;------------------------------------------------------------------------------------ 

2/ _____, używająca/y imienia ___, córka/syn ____i ____, PESEL ____, 
zamieszkała/y: ______, zwana/y dalej także „Nabywcą”.-------------------------------- 

 
Tożsamość Stawających notariusz ustaliła na podstawie okazanych dowodów 

osobistych serii i numerów: 1/ _______, 2/ __________.--------------------------------- 
 

UMOWA DEWELOPERSKA 
 
 

§1. 1. Przedstawiciel Dewelopera oświadcza, że na podstawie umowy 
sprzedaży objętej aktem notarialnym sporządzonym przez notariusza w Krakowie Martę 
Sajkiewicz-Zarzycką, dnia 29 maja 2020 roku, Rep. A nr 5792/2020, Deweloper jest 
właścicielem nieruchomości gruntowej położonej w Krakowie, dzielnicy Krowodrza, 
gminie Kraków Miasto, powiecie Miasto Kraków, województwie małopolskim, objętej 
księgą wieczystą Kw nr KR1P/00150089/8 (sto pięćdziesiąt tysięcy osiemdziesiąt 
dziewięć łamane przez osiem) prowadzoną przez Sąd Rejonowy dla Krakowa - Podgórza 
w Krakowie, IV Wydział Ksiąg Wieczystych, stanowiącej działki, oznaczone w obrębie nr 
33 (trzydzieści trzy), numerami: 351 (trzysta pięćdziesiąt jeden) o powierzchni 
0,0942 ha (dziewięćset czterdzieści dwa metry kwadratowe), 356 (trzysta pięćdziesiąt 
sześć) o powierzchni 0,0686 ha, 349/2 (trzysta czterdzieści dziewięć łamane przez dwa) 
o powierzchni 0,1206 ha (jeden tysiąc dwieście sześć metrów kwadratowych) i 357 
(trzysta pięćdziesiąt siedem) o powierzchni 0,1325 ha (jeden tysiąc trzysta dwadzieścia 
pięć metrów kwadratowych), o łącznej powierzchni 0,4159 ha (cztery tysiące sto 
pięćdziesiąt dziewięć metrów kwadratowych), zwanej dalej także „Nieruchomością”.- 

2. Pełnomocnik działająca w imieniu i na rzecz Dewelopera oświadcza, że 
w księdze wieczystej Kw nr KR1P/00150089/8:-------------------------------------------- 
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1) w dziale I-O wpisane są wyżej wymienione działki,------------------------- 
2) w dziale I-Sp wpisane są uprawnienia wynikające z praw ujawnionych 

w działach III innych ksiąg wieczystych, szczegółowo opisane w Załączniku Nr 1 do 
niniejszego aktu,------------------------------------------------------------------------------ 

3) w dziale II własność wpisana jest na rzecz Dewelopera, na podanej wyżej 
podstawie,------------------------------------------------------------------------------------ 

4) w dziale III wpisane są roszczenia o wybudowanie budynków i o zawarcie 
umów ustanowienia odrębnej własności lokali położonych w tych budynkach 
i przeniesienia własności tych lokalu oraz praw niezbędnych do korzystania z lokali, 
wynikające z umów deweloperskich, niedotyczących przedmiotu niniejszej umowy, oraz 
roszczenie/a o zawarcie przyrzeczonej umowy ustanowienia odrębnej własności lokalu, 
innego niż przedmiotowy lokal i jego sprzedaży, /a także wpisane są wzmianki o 
wnioskach REP.C./NOTA/numery: ____________, do których zarejestrowano pozycje 
Dz.Kw./KR1P/numery: __________ o wpis roszczeń wynikających z umów 
deweloperskich i umowy przedwstępnej, niedotyczących przedmiotu niniejszej umowy,- 

5) w dziale IV wpisana jest - na rzecz Banku Spółdzielczego w Tarnobrzegu 
Oddziału w Tarnobrzegu z siedzibą w Tarnobrzegu (KRS: 0000023434, REGON: 
000507644) - hipoteka umowna do kwoty 12.284.603,00 zł (dwanaście milionów 
dwieście osiemdziesiąt cztery tysiące sześćset trzy złote), zabezpieczająca 
wierzytelności ww. Banku wynikające z umowy o kredyt obrotowy - deweloperski Nr 
10098088/13/K/OB/21 z dnia 29 kwietnia 2021 roku, tj. wierzytelności o zwrot kapitału 
kredytu wraz z odsetkami, odsetkami od zadłużenia przeterminowanego, kosztami 
dochodzenia należności oraz innymi kosztami określonymi w umowie.------------------- 

§2. 1. Przedstawiciel Dewelopera powołuje się na przedłożone do aktu 
notarialnego obejmującego umowę deweloperską, sporządzonego przez notariusza 
w Krakowie Magdalenę Wyszyńską, dnia 20 października 2021 roku, Rep. A nr 
3931/2021 (złożone do sądu wieczysto-księgowego wraz z wnioskiem 
Dz.Kw.KR1P/00140289/21):----------------------------------------------------------------- 

1) trzy wypisy z rejestru gruntów wydane przez Prezydenta Miasta Krakowa, 
dnia 12 lipca 2021 roku, Znak: GD-10-6642.11864.2021, dla działek położonych 
w miejscowości: Kraków, obrębie ewidencyjnym: 126102_9.0033, K-33, jednostce 
ewidencyjnej: Krowodrza, powiecie: M. Kraków, województwie: małopolskim, 
oznaczonych numerami:--------------------------------------------------------------------- 

- 349/2 (Identyfikator: 126102_9.0033.349/2) o powierzchni 0,1206 ha, 
pod adresem: ul. Władysława Łokietka 264, ul. Władysława Łokietka 264A, ul. 
Władysława Łokietka 264C, ul. Władysława Łokietka 264E i ul. Władysława Łokietka 
264G, która zgodnie z opisem użytku stanowi grunty orne (RIIIb),----------------------- 

- 351 (Identyfikator: 126102_9.0033.351) o powierzchni 0,0942 ha, pod 
adresem: ul. Władysława Łokietka 264, ul. Władysława Łokietka 264A, ul. Władysława 
Łokietka 264B, ul. Władysława Łokietka 264C, ul. Władysława Łokietka 264D, ul. 
Władysława Łokietka 264E, ul. Władysława Łokietka 264F i ul. Władysława Łokietka 
264G, która zgodnie z opisem użytku stanowi grunty orne (RIIIb),----------------------- 

- 356 (Identyfikator: 126102_9.0033.356) o powierzchni 0,0686 ha, pod 
adresem: ul. Władysława Łokietka 264, ul. Władysława Łokietka 264B, ul. Władysława 
Łokietka 264D i ul. Władysława Łokietka 264F, która zgodnie z opisem użytku stanowi 
grunty orne (RIIIb),-------------------------------------------------------------------------- 

- 357 (Identyfikator: 126102_9.0033.357) o powierzchni 0,1325 ha, pod 
adresem: ul. Władysława Łokietka 264, która zgodnie z opisem użytku stanowi grunty 
orne (RIIIb);---------------------------------------------------------------------------------- 

2) trzy wyrysy z mapy ewidencyjnej wydane przez Prezydenta Miasta 
Krakowa, dnia 15 lipca 2021 roku, Oznaczenie organu: GD-10-6642.11864.2021, Znak: 
W-2568/2021, dla działek oznaczonych numerami: 349/2, 351, 356 i 357, położonych 
w obrębie ewidencyjnym: 0033, jednostce ewidencyjnej: Krowodrza, powiecie: M. 
Kraków, województwie: małopolskim.------------------------------------------------------- 

2. Przedstawiciel Dewelopera okazuje zaświadczenie w sprawie wyrażenia 
zgody na bezciężarowe odłączenie nieruchomości wydane przez Bank Spółdzielczy 
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w Tarnobrzegu z siedzibą w Tarnobrzegu, dnia 18 maja 2021 roku, znak: O/BS-
Ta//2021/155/, stwierdzające, że:---------------------------------------------------------- 

- Bank Spółdzielczy w Tarnobrzegu z siedzibą w Tarnobrzegu (KRS: 
0000023434, REGON: 000507644), zwany „Bankiem”, w dniu 29 kwietnia 2021 roku 
udzielił Spółce pod firmą: 3JZ spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka 
komandytowa z siedzibą w Krakowie (KRS: 0000840824, REGON: 386032564), zwanej 
„Kredytobiorcą” kredytu, na podstawie Umowy o kredyt obrotowy — deweloperski nr 
10098088/13/K/OB/21 z dnia 29.04.2021 r.,----------------------------------------------- 

- jednym z prawnych zabezpieczeń spłaty wyżej opisanego kredytu jest 
hipoteka umowna łączna na pierwszym miejscu do 170% kwoty kredytu tj. 
12.284.603,00 zł, na nieruchomości położonej w Krakowie składającej się z działek 
gruntu nr 349/2, 351, 356 oraz 357 o łącznej powierzchni 0,4159ha, stanowiącej 
własność Kredytobiorcy, dla której prowadzone są księgi wieczyste nr Kw nr 
KR1P/00150089/8, KR1P/00420663/0 oraz Kw nr KR1P/00150189/9 prowadzone przez 
Sąd Rejonowy dla Krakowa - Podgórza w Krakowie,--------------------------------------- 

- Bank wyrazi zgodę na bezobciążeniowe odłączenie lokali mieszkalnych 
wraz z udziałami w częściach wspólnych budynku oraz z innymi prawami związanymi 
z ww. nieruchomością będących przedmiotem zawieranych przez Kupujących ze Spółką 
pod firmą: 3JZ spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka komandytowa z siedzibą 
w Krakowie umów deweloperskich; lokale te będą wyodrębniane bez obciążenia 
hipotecznego do nowo założonych ksiąg wieczystych, pod warunkiem zapłaty pełnej 
ceny zakupu przez Kupujących, wynikającej z umowy deweloperskiej na rachunek 
prowadzony w Banku Spółdzielczym w Tarnobrzegu, którego numer zostanie wskazany 
w umowie deweloperskiej.------------------------------------------------------------------- 

§3. 1. Przedstawiciel Dewelopera oświadcza, że:--------------------------- 
1) wyżej opisany stan prawny Nieruchomości nie uległ zmianie; 

Nieruchomość wolna jest od ograniczonych praw rzeczowych, innych praw i roszczeń 
osób trzecich, z wyjątkiem opisanej wyżej hipoteki oraz roszczeń wynikających z umów 
deweloperskich i umowy przedwstępnej, niedotyczących przedmiotu niniejszej umowy;- 

2) w stosunku do Nieruchomości nie toczą się żadne postępowania 
zmierzające do pozbawienia lub ograniczenia prawa własności, ani też naruszenia lub 
przywrócenia posiadania, Nieruchomość nie jest przedmiotem żadnych innych 
postępowań sądowych i administracyjnych, w tym egzekucyjnych;----------------------- 

3) Deweloper nie zawierał żadnych umów zobowiązujących, jak 
i rozporządzających, nie składał żadnych jednostronnych oświadczeń woli, nie zostały 
wydane żadne orzeczenia sądowe i decyzje administracyjne, z których wynikałyby 
roszczenia i prawa obdarzone pierwszeństwem względem niniejszej umowy, bądź takie, 
które czyniłyby niniejszą umowę bezskuteczną;-------------------------------------------- 

4) Nieruchomość położona jest w obszarze objętym ustaleniami 
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru „Tonie-Zachód", 
zatwierdzonego uchwałą nr XCII/2413/18 Rady Miasta Krakowa z dnia 10 stycznia 2018 
roku, zgodnie z którym działki oznaczone numerami: 349/2, 351, 356 i 357, wchodzące 
w skład Nieruchomości znajdują się w terenach zabudowy mieszkaniowo-usługowej, 
o podstawowym przeznaczeniu pod zabudowę jednorodzinną lub pod zabudowę 
budynkami usługowymi oznaczonych na rysunku planu symbolem MN/U.8, z wyjątkiem 
wsch. obrzeża działki nr 357 znajdującego się w terenach dróg publicznych, 
o podstawowym przeznaczeniu pod drogi publiczne klasy lokalnej oznaczonych na 
rysunku planu symbolem KDL.2;------------------------------------------------------------ 

5) Nieruchomość nie jest położona na terenie specjalnej strefy 
ekonomicznej;-------------------------------------------------------------------------------- 

6) na dzień dzisiejszy Rada Miasta Krakowa nie podjęła uchwały 
o wyznaczeniu obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji, a także o ustanowieniu 
prawa pierwokupu na podstawie ustawy z dnia 9 października 2015 roku o rewitalizacji 
(tekst jednolity Dz.U. z 2021 r poz. 485);-------------------------------------------------- 

7) Nieruchomość posiada bezpośredni dostęp do drogi publicznej - ulicy 
Władysława Łokietka w Krakowie.----------------------------------------------------------- 

2. Przedstawiciel Dewelopera oświadcza, że:----------------------------------- 
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1) wobec Dewelopera nie toczy się postępowanie upadłościowe, ani inne 
określone w ustawie z dnia 28 lutego 2003 roku – Prawo upadłościowe (tekst jednolity 
Dz. U. z 2020 r. poz. 1228 ze zm.), a także postępowanie restrukturyzacyjne, ani inne 
określone w ustawie z dnia 15 maja 2015 roku – Prawo restrukturyzacyjne (tekst 
jednolity: Dz. U. z 2020 r. poz. 814 ze zm.), jak również nie zachodzą żadne okoliczności 
uzasadniające złożenie wniosku o wszczęcie takich postępowań, Deweloper nie został 
postawiony w stan likwidacji, wpisy w powołanym w komparycji tego aktu rejestrze 
przedsiębiorców nie uległy zmianie, jego uprawnienie do reprezentowania Dewelopera 
nie wygasło, nie zostało ani odwołane, ani zmienione, w związku z czym nadal jest 
uprawniony do jego samodzielnej reprezentacji;------------------------------------------- 

2) Deweloper nie posiada żadnych zaległości z tytułu podatków i innych 
świadczeń pieniężnych, w tym składek z tytułu ubezpieczenia społecznego, ani wobec 
Skarbu Państwa, ani wobec jednostek samorządu terytorialnego;------------------------ 

3) Wspólnicy Dewelopera podjęli Uchwałę nr 1 z dnia 21 maja 2021 roku 
w sprawie wyrażenia zgody na czynności przekraczające zwykły zarząd, w której 
wyrazili zgodę na zbywanie, w drodze umów ustanowienia odrębnej własności lokali 
i przeniesienia ich własności, zawieranych w wykonaniu zobowiązań wynikających 
z umów deweloperskich, umów ustanowienia odrębnej własności lokali i sprzedaży, 
umów sprzedaży samodzielnych lokali mieszkalnych położonych w budynkach 
mieszkalnych oznaczonych numerami porządkowymi: 264, 264A, 264B, 264C, 264D, 
264E, 264F i 264G przy ulicy Władysława Łokietka w Krakowie, wybudowanych na 
działkach nr nr: 349/2 (obj. Kw nr KR1P/00420663/0), 351 (obj. Kw nr 
KR1P/00150089/8), 356 (obj. Kw nr KR1P/00150089/8) i 357 (obj. Kw nr 
KR1P/00150189/9), położonych w obrębie nr 33, jednostce ewidencyjnej Krowodrza, 
miejscowości Kraków, gminie Kraków Miasto, powiecie Miasto Kraków, województwie 
małopolskim, z własnością których to lokali związane będą odpowiednie udziały 
w nieruchomości wspólnej, na rzecz dowolnych osób fizycznych i prawnych oraz tzw. 
ułomnych osób prawnych, na warunkach i za ceny według uznania komplementariusza 
Spółki lub pełnomocnika Spółki, oraz na dokonywanie podziałów do korzystania 
nieruchomości wspólnej, na warunkach według uznania komplementariusza Spółki lub 
pełnomocnika Spółki;------------------------------------------------------------------------- 

4) powyższa Uchwała nie została ani zmieniona, ani uchylona;--------------- 
5) zgodnie z umową spółki komandytowej, Kodeksem spółek handlowych 

i innymi przepisami prawa w tym względzie obowiązującymi do dokonania objętej tym 
aktem czynności prawnej nie są wymagane żadne inne zgody Wspólników Dewelopera, 
jak również zgoda jakiegokolwiek organu administracji;----------------------------------- 

6) w zakresie czynności polegającej na przeniesieniu własności lokalu 
mieszkalnego, w wykonaniu zobowiązań wynikających z umowy deweloperskiej, 
Deweloper jest podatnikiem podatku od towarów i usług w rozumieniu art. 15 ustawy 
z dnia 11 marca 2004 roku o podatku od towarów i usług  (tekst jednolity: Dz. U. z 2021 
roku poz. 685 ze zm.), nie korzystającym ze zwolnienia z opodatkowania tym 
podatkiem, przeniesienie własności lokalu mieszkalnego w całości podlega 
opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług, a podana w niniejsze umowie cena 
zawiera należny podatek od towarów i usług w stawce 8% od ceny netto.--------------- 

3. Przedstawiciel Dewelopera oświadcza, że:----------------------------------- 
1) w ramach prowadzonej działalności gospodarczej, Deweloper realizuje na 

Nieruchomości przedsięwzięcie deweloperskie pod nazwą TARASY ŁOKIETKA, zwane 
dalej także „Przedsięwzięciem Deweloperskim”, polegające na budowie 8 (ośmiu) 
budynków mieszkalnych jednorodzinnych dwulokalowych w zabudowie bliźniaczej, 
trzykondygnacyjnych, budowanych w technologii tradycyjnej, o standardzie 
wykończenia określonym w Załączniku Nr 4 do niniejszego aktu, oznaczonych 
numerami porządkowymi: 264 (dwieście sześćdziesiąt cztery), 264A (dwieście 
sześćdziesiąt cztery „A”), 264B (dwieście sześćdziesiąt cztery „B”), 264C (dwieście 
sześćdziesiąt cztery „C”), 264D (dwieście sześćdziesiąt cztery „D”), 264E (dwieście 
sześćdziesiąt cztery „E”), 264F (dwieście sześćdziesiąt cztery „F”) i 264G (dwieście 
sześćdziesiąt cztery „G”) przy ulicy Władysława Łokietka w Krakowie, zwanych dalej 
także „Budynkami”, zaopatrzonych w następujące media: wodę, kanalizację, energię 
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elektryczną, gaz, Internet, domofon, wraz z wewnętrznymi instalacjami (wodną, 
kanalizacją, gazową, c.o. i elektryczną), zbiornikiem na nieczystości ciekłe wraz 
z instalacją kanalizacji, obiektami małej architektury (m.in. wiatą śmietnikową i placem 
zabaw), oświetleniem zewnętrznym, ogrodzeniem wraz z bramą wjazdową, naziemnymi 
miejscami postojowymi oraz chodnikami i drogą dojazdową;------------------------------ 

Plan Zagospodarowania Terenu stanowi Załącznik Nr 5 do niniejszego aktu;- 
2) Budynki budowane są na podstawie:---------------------------------------- 
a) decyzji Nr 1819/6740.1/2019 wydanej przez Prezydenta Miasta Krakowa 

dnia 24 września 2019 roku, znak: AU-01-1.6740.1.1099/AFR, zatwierdzającej projekt 
budowlany i udzielającej pozwolenia na budowę dla Inwestora: DZMT Investment sp. 
z o.o. sp. komandytowa, ul. Koletek 4/2 31-069 Kraków, dla zamierzenia budowlanego: 
„Budowa 8 budynków mieszkalnych jednorodzinnych dwulokalowych w zabudowie 
bliźniaczej wraz z wewnętrznymi instalacjami: wod., kan., gaz, c.o. i elektryczną, 
wewnętrznymi zalicznikowymi instalacjami wody, instalacji elektrycznej, zbiornikiem na 
nieczystości ciekłe wraz z instalacją kanalizacji, budowa drogi dojazdowej i miejsc 
postojowych na działkach 357, 356, 351, 349/2 obr. 33 jedn. ewid. Krowodrza przy ul. 
Władysława Łokietka w Krakowie”; adres zamierzenia budowlanego: ul. W. Łokietka, 
Kraków, zlokalizowanego na działkach: 357, 356, 351, 349/2 obr. 33 jedn. ewid. 
Krowodrza; kategoria obiektu budowlanego: Kategoria I – budynki mieszkalne 
jednorodzinne; funkcja i rodzaj zabudowy: zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna; 
autor projektu budowlanego: mgr inż. arch. Michał Wręczycki, posiadający uprawnienia 
do projektowania w specjalności architektonicznej w nieograniczonym zakresie, nr 
uprawnień: 19/SLOKK/2015, nr ewidencyjny wpisu do izby: SL-1723;------------------- 

b) decyzji Nr 160/6740.5/2020 wydanej przez Prezydenta Miasta Krakowa 
dnia 06 lipca 2020 roku, znak: AU-01-1.6740.5.165.2020.MUŁ, przenoszącej decyzję 
Prezydenta Miasta Krakowa o pozwoleniu na budowę Nr 1819/6740.1/2019 z dnia 24 
września 2019 roku, znak: AU-01-1.6740.1.1099/AFR, za zgodą poprzedniego 
inwestora: DZMT Investment spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka 
komandytowa, ul. Koletek 4/2 31-069 Kraków, na rzecz nowego inwestora: 3JZ spółka 
z ograniczoną odpowiedzialnością spółka komandytowa, Królowej Jadwigi nr 12, 30-202 
Kraków;--------------------------------------------------------------------------------------- 

3) decyzje, o których wyżej mowa, zwane dalej także „Pozwoleniem na 
budowę”, są ostateczne i nie zostały zaskarżone;----------------------------------------- 

4) Deweloperowi przysługują wszelkie prawa autorskie majątkowe do 
projektu budowlanego, zatwierdzonego Pozwoleniem na budowę;------------------------ 

5) rozpoczęcie robót budowlanych dla Budynków nastąpiło w dniu 
siedemnastego sierpnia dwa tysiące dwudziestego roku (17.08.2020 r.), przy czym 
przez rozpoczęcie robót budowlanych rozumie się wpis w dzienniku budowy 
o rozpoczęciu robót budowlanych;----------------------------------------------------------- 

6) roboty budowlane realizowane są w 7 (siedmiu) etapach, wskazanych 
w Prospekcie Informacyjnym; do dnia dzisiejszego zostały zrealizowane _____ etapy;- 

7) zakończenie robót budowlanych planowane jest w terminie do dnia 
trzydziestego sierpnia dwa tysiące dwudziestego drugiego roku (30.08.2022 r.), przy 
czym przez zakończenie robót budowlanych rozumie się uzyskanie gotowości do odbioru 
końcowego;----------------------------------------------------------------------------------- 

8) zgodnie z projektem budowlanym, zatwierdzonym Pozwoleniem na 
budowę, w Budynkach znajdować się będzie łącznie 16 (szesnaście) lokali 
mieszkalnych;-------------------------------------------------------------------------------- 

9) lokale z Nieruchomości wyodrębniane będą sukcesywnie, zgodnie z art. 4 
ust. 2 i art. 8 ust. 3 ustawy z dnia 24 czerwca 1994 roku o własności lokali (tekst 
jednolity: Dz. U. z 2021 r. poz. 1048), zaś z własnością samodzielnych lokali związane 
będą odpowiednie udziały w nieruchomości wspólnej obliczone zgodnie z art. 3 ust. 5 
powołanej wyżej ustawy;--------------------------------------------------------------------- 

10) nieruchomość wspólną, zwaną w niniejszej umowie „Nieruchomością 
Wspólną”, stanowić będą: działki oznaczone numerami: 349/2, 351, 356 i 357 
w obrębie nr 33 jedn. ewid. Krowodrza oraz części Budynków (m.in. fundamenty, 
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elementy konstrukcyjne, dachy, ściany zewnętrzne, elewacje, instalacje i szyby 
instalacyjne) i urządzenia, które nie służą wyłącznie do użytku właścicieli lokali;-------- 

11) w skład Nieruchomości Wspólnej wchodzić będą również m.in.:----------- 
a) tarasy i ogrody zaznaczone na rzutach lokali położonych w Budynkach, 

które w ramach podziału do korzystania zostaną przeznaczone do wyłącznego 
i bezterminowego korzystania przez - wskazanych przez Dewelopera -każdoczesnych 
właścicieli lokali położonych w Budynkach,------------------------------------------------- 

b) co najmniej 16 (szesnaście) naziemnych miejsc postojowych 
zaznaczonych na Planie Zagospodarowania Terenu stanowiącym Załącznik Nr 5 do 
niniejszego aktu, które w ramach podziału do korzystania zostaną przeznaczone do 
wyłącznego i bezterminowego korzystania przez - wskazanych przez Dewelopera -
każdoczesnych właścicieli lokali położonych w Budynkach,-------------------------------- 

c) co najmniej 15 (piętnaście) tzw. terenów do wyłącznego użytkowania 
przez każdoczesnych właścicieli lokali, zaznaczonych na Planie Zagospodarowania 
Terenu stanowiącym Załącznik Nr 5 do niniejszego aktu, które w ramach podziału 
do korzystania zostaną przeznaczone do wyłącznego i bezterminowego korzystania 
przez - wskazanych przez Dewelopera - każdoczesnych właścicieli lokali położonych 
w Budynkach;--------------------------------------------------------------------------------- 

12) każdoczesnym właścicielom lokali położonych w Budynkach przysługiwać 
będzie uprawnienie do zamontowania na dachach Budynków jednostek zewnętrznych 
urządzeń instalacji klimatyzacji lokali.------------------------------------------------------- 

4. Przedstawiciel Dewelopera oświadcza, że:----------------------------------- 
1) dla Przedsięwzięcia Deweloperskiego został sporządzony w dniu ____  

roku Prospekt Informacyjny, zwany także w niniejszej umowie „Prospektem 
Informacyjnym”, stanowiący Załącznik Nr 2 do niniejszego aktu;------------------ 

2) w celu zapewnienia ochrony wpłat dokonywanych przez nabywców lokali 
położonych w Budynkach, na podstawie umów deweloperskich zawieranych pomiędzy 
Deweloperem, zwanym „Powiernikiem” a nabywcami zwanymi „Powierzającymi”, 
w trybie przepisów ustawy z dnia 16 września 2011 roku o ochronie praw nabywcy 
lokalu mieszkalnego lub domu jednorodzinnego, w związku z realizacją Przedsięwzięcia 
Deweloperskiego, Deweloper zawarł z Bankiem Spółdzielczym w Tarnobrzegu z siedzibą 
w Tarnobrzegu (adres: 39-400 Tarnobrzeg, ulica Sokola nr 12) Oddziałem 
w Tarnobrzegu (KRS: 0000023434, REGON: 000507644, NIP: 8670003217), zwanym 
„Bankiem”, Umowę o prowadzenie Otwartego Mieszkaniowego Rachunku Powierniczego 
Nr 10098088/1/OMRP/2021 z dnia 28 kwietnia 2021 roku z późn. zm., zgodnie z którą 
m.in.:----------------------------------------------------------------------------------------- 

- Bank otwiera na rzecz Powiernika Otwarte Mieszkaniowe Rachunki 
Powiernicze, zwane „OMRP”, w walucie PLN o numerach określonych w „Wykazie OMRP 
otwartych na rzecz Powiernika”, będącym załącznikiem nr 1 do ww. umowy,------------ 

- Bank zobowiązany jest do przyjmowania i przechowywania środków 
pieniężnych wpłaconych przez Powierzającego na wskazany numer OMRP, 
z zastrzeżeniem niżej opisanych postanowień ww. umowy oraz do realizacji dyspozycji 
Powiernika wypłat środków pieniężnych, zdeponowanych przez poszczególnych 
Powierzających na rachunek pomocniczy prowadzony w Banku, z zastrzeżeniem 
postanowień ww. umowy, lub do zwrotu środków pieniężnych Powierzającym 
w przypadkach określonych w ww. umowie,------------------------------------------------ 

- Powiernik jest zobowiązany do przekazania Informacji o Powierzającym 
sporządzonej zgodnie z załącznikiem nr 9 do ww. umowy oraz kopii podpisanej umowy 
deweloperskiej na finasowanie Przedsięwzięcia Deweloperskiego, zawartej 
z Powierzającym, przygotowanej według wzoru stanowiącego załącznik nr 3 do ww. 
umowy, w której wskazany będzie m.in. jeden z numerów OMRP określony w „Wykazie 
OMRP otwartych na rzecz Powiernika", będącym załącznikiem nr 1 do ww. umowy, 
w terminie do 5 dni od podpisania umowy deweloperskiej; Powiernik zobowiązany jest 
do niezwłocznego informowania Banku o wszelkich zmianach umowy deweloperskiej 
poprzez przekazanie do Banku kopii podpisanego przez obie strony aneksu, jeżeli 
zmiana wymaga takiej formy lub pisma, jeżeli zmiana dotyczy innych elementów umowy 
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deweloperskiej, jednak nie później niż w terminie 5 dni po zaistnieniu takiego 
zdarzenia;------------------------------------------------------------------------------------- 

- Powiernik w treści umowy deweloperskiej przyporządkowuje każdemu 
Powierzającemu indywidualny numer OMRP określony w „Wykazie OMRP otwartych na 
rzecz Powiernika" będącym załącznikiem nr 1 do ww. umowy;---------------------------- 

- środki pieniężne zgromadzone na OMRP są nieoprocentowane;------------ 
- Powiernik i Powierzający nie posiadają uprawnień do dysponowania 

środkami zgromadzonymi na OMRP, w tym w szczególności - składania dyspozycji 
wypłaty tych środków, za wyjątkiem sytuacji wskazanych wyraźnie w ww. umowie;---- 

- wypłaty z OMRP będą dokonywane zgodnie z Harmonogramem 
Przedsięwzięcia Deweloperskiego, stanowiącym załącznik nr 4 do ww. umowy, o ile 
spełnione zostaną warunki określone w ww. umowie, w szczególności po stwierdzeniu 
przez Bank zakończenia danego etapu realizacji Przedsięwzięcia Deweloperskiego;----- 

- wypłatą zostaną objęte środki wpłacone na OMPR przez Powierzających, 
w odniesieniu do których Powiernik przedstawił kopię umowy deweloperskiej wraz 
z Informacją o Powierzającym, o której mowa w ww. umowie;---------------------------- 

- kwota środków pieniężnych wypłacana Powiernikowi na podstawie 
dyspozycji, o której mowa w ww. umowie, będzie stanowić w odniesieniu do każdego 
z Powierzających procent ceny nabycia przez Powierzającego prawa określonego 
w umowie deweloperskiej i zawartej w Harmonogramie, o którym mowa w ww. umowie, 
odpowiadający procentowi kosztów realizacji danego etapu Przedsięwzięcia 
Deweloperskiego;---------------------------------------------------------------------------- 

- Powiernik zobowiązany jest dysponować środkami wypłacanymi z OMPR 
wyłącznie w celu realizacji Przedsięwzięcia Deweloperskiego;----------------------------- 

- w przypadku odstąpienia od umowy deweloperskiej przez jedną ze stron, 
na warunkach w niej określonych, Bank wypłaca Powierzającemu środki zgromadzone 
na OMRP, niezwłocznie po otrzymaniu oświadczenia o odstąpieniu od umowy 
deweloperskiej wraz z potwierdzeniem dostarczenia go Powiernikowi;-------------------- 

- w przypadku rozwiązania umowy deweloperskiej w sposób inny niż 
określony powyżej, strony składają zgodne oświadczenia woli o sposobie podziału 
środków pieniężnych zgromadzonych na OMRP, a Bank niezwłocznie po ich otrzymaniu 
wypłaca środki pieniężne;-------------------------------------------------------------------- 

- umowa zawarta jest na czas oznaczony, tj. do końca realizacji 
Przedsięwzięcia Deweloperskiego; po zakończeniu realizacji Przedsięwzięcia 
Deweloperskiego Powiernik składa do Banku dyspozycję zamknięcia OMRP wraz 
z uzyskanym pozwoleniem na użytkowanie; zamknięcie OMPR następuje na wniosek 
Powiernika, jednak nie wcześniej niż do czasu rozliczenia ostatniego rachunku 
Powierzającego, tj. przejścia całej kwoty należnej Powiernikowi przez OMRP.------------ 

§4. 1. Strony oświadczają, że przedmiotem niniejszej umowy jest lokal 
mieszkalny nr __, położony na parterze / _______ piętrze (______ kondygnacji) 
Budynku nr _______, składający się z ________, o projektowanej powierzchni 
użytkowej ____ m2, zwany dalej także „Lokalem”, o standardzie wykonania 
określonym w Załączniku Nr 4 do niniejszego aktu - Rzut Lokalu stanowi Załącznik 
nr 3 do niniejszego aktu.------------------------------------------------------------------ 

2. Ostateczna powierzchnia użytkowa Lokalu oraz wysokość udziału 
w Nieruchomości Wspólnej zostaną ustalone po wybudowaniu Budynków, na podstawie 
inwentaryzacji powykonawczej sporządzonej na koszt i zlecenie Dewelopera. 
Powierzchnia użytkowa Lokalu zostanie obliczona zgodnie z Polską Normą PN-ISO 
9836:1997.----------------------------------------------------------------------------------- 

3. W przypadku wystąpienia różnicy w powierzchni użytkowej Lokalu 
powyżej +/- 2% (dwa procent) pomiędzy projektowaną powierzchnią użytkową Lokalu, 
określoną w ust. 1. powyżej, a powierzchnią użytkową Lokalu wynikającą 
z inwentaryzacji powykonawczej, Nabywcy przysługuje prawo odstąpienia od niniejszej 
umowy, w terminie do 14 (czternastu ) dni, licząc od dnia, w którym Deweloper 
poinformował Nabywcę o powierzchni użytkowej Lokalu wynikającej z inwentaryzacji 
powykonawczej.------------------------------------------------------------------------------ 
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W razie odstąpienia przez Nabywcę od niniejszej umowy, Deweloper 
zobowiązany jest zwrócić Nabywcy zapłacone z tytułu Ceny kwoty w wysokości 
nominalnej, w części wypłaconej Deweloperowi przez Bank z mieszkaniowego rachunku 
powierniczego, w terminie do 30 (trzydziestu) dni, licząc od dnia doręczenia mu 
skutecznego oświadczenia o odstąpieniu.--------------------------------------------------- 

§5. 1. Nabywca oświadcza, że:---------------------------------------------- 
1) przed zawarciem niniejszej umowy zapoznał się z projektem budowlanym 

zatwierdzonym Pozwoleniem na budowę, projektem zagospodarowania terenu, 
założeniami materiałowo-konstrukcyjnymi, parametrami standardu Budynku nr ____ 
i Lokalu oraz nie wnosi do nich żadnych uwag i zastrzeżeń;------------------------------- 

2) Deweloper zapewnił mu możliwość zapoznania się w lokalu 
przedsiębiorstwa z:--------------------------------------------------------------------------- 

a) aktualnym stanem ksiąg wieczystych prowadzonych dla Nieruchomości,- 
b) kopią aktualnego odpisu z Krajowego Rejestru Sądowego,----------------- 
c) kopią Pozwolenia na budowę,------------------------------------------------ 
d) projektem budowlanym,------------------------------------------------------ 
e) sprawozdaniem finansowym Dewelopera za ostatnie dwa lata, z tym 

zastrzeżeniem, że w przypadku gdy czas trwania Spółki, będącej Deweloperem, jest 
krótszy niż dwa lata za cały okres trwania Spółki,------------------------------------------ 

w związku z czym nie zgłasza żadnych roszczeń i uwag w zakresie zapewnienia 
mu tej możliwości przez Dewelopera;------------------------------------------------------- 

3) otrzymał od Dewelopera nieodpłatnie na trwałym nośniku informacji 
Prospekt Informacyjny wraz z załącznikami w czasie umożliwiającym mu zapoznanie się 
z ich treścią, /oraz za jego zgodą, w postaci papierowej, zmieniony Prospekt 
Informacyjny / załącznik do Prospektu Informacyjnego,/ zapoznał się z nimi i nie zgłasza 
żadnych roszczeń i uwag w tym zakresie.--------------------------------------------------- 

2. Przedstawiciel Dewelopera oświadcza, że nie nastąpiły żadne zmiany 
w treści Prospektu Informacyjnego wraz z załącznikami w czasie pomiędzy doręczeniem 
Nabywcy Prospektu Informacyjnego wraz załącznikami a zawarciem niniejszej umowy.- 

ewentualnie: 
Przedstawiciel Dewelopera oświadcza, że pomiędzy doręczeniem Nabywcy 

Prospektu Informacyjnego wraz załącznikami a zawarciem niniejszej umowy nastąpiły 
zmiany w treści Prospektu Informacyjnego polegające na ____ /w treści załączników 
polegające na ____.-------------------------------------------------------------------------- 

Nabywca oświadcza, że o powyższych zmianach został poinformowany przez 
Dewelopera przed podpisaniem niniejszej umowy w czasie umożliwiającym zapoznanie 
się z ich treścią i wyraża zgodę na włączenie ich do niniejszej umowy.------------------- 

ewentualnie: 
Przedstawiciel Dewelopera oraz Nabywca oświadczają, że w drodze 

indywidualnych negocjacji, jakie miały miejsce po doręczeniu Nabywcy Prospektu 
Informacyjnego wraz załącznikami a zawarciem niniejszej umowy, zmianie ulegają 
następujące informacje zawarte w Prospekcie Informacyjnym /w treści załączników 
/polegające na ____.------------------------------------------------------------------------- 

3. Nabywca oświadcza, że jest stanu wolnego.--------------------------------- 
ewentualnie: 
Nabywca oświadcza, że pozostaje w związku małżeńskim, w którym obowiązuje 

ustrój wspólności ustawowej majątkowej małżeńskiej, a zatem nabycie przedmiotu 
niniejszej umowy nastąpi do ich majątku wspólnego.-------------------------------------- 

ewentualnie: 
Nabywca oświadcza, że pozostaje w związku małżeńskim, w którym obowiązuje 

ustrój rozdzielności majątkowej małżeńskiej, wprowadzony umową majątkową 
małżeńską/wyrokiem Sądu, a zatem nabycie przedmiotu niniejszej umowy nastąpi do 
jego majątku osobistego.-------------------------------------------------------------------- 

ewentualnie: 
Nabywca oświadcza, że pozostaje w związku małżeńskim, w którym obowiązuje 

ustrój wspólności ustawowej majątkowej małżeńskiej, przy czym nabycie przedmiotu 
niniejszej umowy nastąpi za pieniądze stanowiące jego majątek osobisty, do jego 
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majątku osobistego, co niniejszym potwierdza, stawający do niniejszego aktu, małżonek 
Nabywcy.-------------------------------------------------------------------------------------- 

§6. Przedstawiciel Dewelopera działający za Dewelopera oraz Nabywca 
oświadczają, że zawierają w trybie przepisów ustawy z dnia 16 września 2011 roku 
o ochronie praw nabywcy lokalu mieszkalnego lub domu jednorodzinnego (Dz. U. 
z 2021 r. poz. 1445), zwanej dalej także „Ustawą o Ochronie Praw Nabywcy”, umowę 
deweloperską, na mocy której:------------------------------------------------------------ 

1) Przedstawiciel Dewelopera działający za Dewelopera zobowiązuje się do 
wybudowania na Nieruchomości Budynku nr _____, w którym znajdować się będzie 
m.in. Lokal, a następnie do zawarcia z Nabywcą umowy ustanowienia odrębnej 
własności Lokalu, z własnością którego związany będzie odpowiedni udział 
w Nieruchomości Wspólnej i przeniesienia własności Lokalu wraz z prawami związanymi 
na rzecz Nabywcy, w stanie wolnym od wszelkich obciążeń, praw i roszczeń osób 
trzecich, z wyjątkiem służebności obciążających Nieruchomość Wspólną, o których 
mowa w niniejszej umowie, za cenę w kwocie ________ zł brutto, zwaną dalej także 
„Ceną”, a Nabywca zobowiązuje się Lokal, za podaną cenę, nabyć do majątku 
osobistego/wspólnego/na współwłasność w udziałach wynoszących _____;-------------- 

2) Strony zobowiązują się dokonać podziału do korzystania Nieruchomości 
Wspólnej (podziału quoad usum), w ten sposób, że:--------------------------------------- 

a) każdoczesny właściciel Lokalu w ramach związanego z jego własnością 
udziału w Nieruchomości Wspólnej uprawniony będzie do korzystania, z wyłączeniem 
innych współwłaścicieli Nieruchomości Wspólnej:------------------------------------------- 

- z tarasu o powierzchni około ___ m2, zaznaczonego na Rzucie Lokalu, 
stanowiącym Załącznik nr 3 do niniejszego aktu,-------------------------------------- 

ewentualnie 
- z ogrodu o powierzchni około ___ m2, zaznaczonego na Rzucie Lokalu, 

stanowiącym Załącznik nr 3 do niniejszego aktu,-------------------------------------- 
ewentualnie 
- z miejsca postojowego naziemnego oznaczonego numerem ____, 

zaznaczonego na Planie Zagospodarowania Terenu stanowiącym Załącznik Nr 5 do 
niniejszego aktu,--------------------------------------------------------------------------- 

ewentualnie 
- z tzw. terenu do wyłącznego użytkowania przez każdoczesnego 

właściciela lokalu oznaczonego numerem __________, zaznaczonego na Planie 
Zagospodarowania Terenu stanowiącym Załącznik Nr 5 do niniejszego aktu;-------- 

b) Nabywca zrzeknie się uprawnienia do korzystania z innych, niż opisane 
powyżej taras/ogród/miejsce postojowe/tzw. teren do wyłącznego użytkowania przez 
każdoczesnego właściciela lokalu, tarasów, ogrodów, miejsc postojowych i tzw. terenów 
do wyłącznego użytkowania przez każdoczesnych właścicieli lokali wchodzących w skład 
Nieruchomości Wspólnej, a nieprzeznaczonych do wyłącznego korzystania przez 
każdoczesnego właściciela Lokalu;----------------------------------------------------------- 

c) Nabywca wyrazi nieodwołalną zgodę i udzieli pełnomocnictwa, aby 
Deweloper, w ramach podziału quoad usum, wskazywał jako osoby uprawnione do 
wyłącznego korzystania z pozostałych tarasów, ogrodów, miejsc postojowych i tzw. 
terenów do wyłącznego użytkowania przez każdoczesnych właścicieli lokali wchodzących 
w skład Nieruchomości Wspólnej, a nieprzeznaczonych do wyłącznego korzystania przez 
każdoczesnego właściciela Lokalu, każdoczesnych właścicieli innych wskazanych przez 
Dewelopera lokali w Budynkach.------------------------------------------------------------- 

§7. 1. Strony zobowiązują się zawrzeć umowę ustanowienia odrębnej 
własności Lokalu i przeniesienia jego własności na rzecz Nabywcy, w wykonaniu 
zobowiązań wynikających z umowy deweloperskiej, zwaną dalej także „Umową 
Przeniesienia Własności”, w terminie do 60 (sześćdziesięciu) dni, licząc od dnia 
uzyskania przez Dewelopera dokumentu potwierdzającego skuteczne dokonanie 
zawiadomienia o zakończeniu budowy, przy czym nie później niż do dnia trzydziestego 
października dwa tysiące dwudziestego drugiego roku (30.10.2022 r.).------------------ 

W Umowie Przeniesienia Własności dodatkowo Deweloper zapewni Nabywcy, 
w ramach udziału w Nieruchomości Wspólnej związanego z Lokalem, w drodze podziału 
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quoad usum, prawo do wyłącznego korzystania tarasu/ogrodu/miejsca postojowego/ 
tzw. terenu do wyłącznego użytkowania przez każdoczesnego właściciela lokalu, 
o których mowa §6 pkt 2 powyżej.---------------------------------------------------------- 

2. Zawarcie Umowy Przeniesienia Własności nastąpi po uzyskaniu przez 
Dewelopera wszelkich niezbędnych do jej zawarcia dokumentów, w tym stosownego 
dokumentu potwierdzającego skuteczne dokonanie zawiadomienia o zakończeniu 
budowy oraz zgody Banku Spółdzielczego w Tarnobrzegu na wydzielenie do odrębnej 
księgi wieczystej Lokalu, z własnością którego związany będzie odpowiedni udział 
w Nieruchomości Wspólnej, w stanie wolnym od obciążeń hipotecznych, a także po 
zapłaceniu przez Nabywcę Ceny, z uwzględnieniem jej ewentualnej zmiany, o której 
mowa w §8 tego aktu, oraz po dokonaniu odbioru technicznego Lokalu, o którym mowa 
w §10 tego aktu.------------------------------------------------------------------------------ 

Deweloper zobowiązany jest do niezwłocznego zawiadomienia Nabywcy 
o uzyskaniu dokumentu potwierdzającego skuteczne dokonanie zawiadomienia 
o zakończeniu budowy.----------------------------------------------------------------------- 

3. Strony ustalą termin zawarcia Umowy Przeniesienia Własności w drodze 
odrębnego ustnego porozumienia. W razie braku takiego porozumienia, Deweloper 
wezwie Nabywcę do zawarcia Umowy Przeniesienia Własności, wyznaczając termin jej 
zawarcia przypadający w ciągu 14 (czternastu) dni, licząc od dnia wezwania.----------- 

4. W przypadku niestawienia się Nabywcy do zawarcia Umowy Przeniesienia 
Własności w wyznaczonym terminie, po upływie 60 (sześćdziesięciu) dni, licząc od dnia 
doręczenia pierwszego wezwania, Deweloper wyznaczy Nabywcy kolejny ostateczny 
termin zawarcia Umowy Przeniesienia Własności, w sposób wskazany w ust. 3. zdanie 
2. powyżej.------------------------------------------------------------------------------------ 

5. W przypadku niezapłacenia przez Nabywcę Ceny, z uwzględnieniem jej 
ewentualnej zmiany, o której mowa w §8 poniżej, lub dwukrotnego nieprzystąpienia do 
odbioru technicznego Lokalu, Deweloper ma prawo powstrzymać się z wyznaczeniem 
terminu zawarcia Umowy Przeniesienia Własności lub odmówić przystąpienia do 
zawarcia Umowy Przeniesienia Własności w terminie, o którym mowa w ust. 1 powyżej.- 

6. W przypadku, gdy termin zawarcia Umowy Przeniesienia Własności 
ulegnie opóźnieniu w stosunku do terminu określonego w ust. 1. powyżej, z powodu 
okoliczności leżących po stronie Dewelopera, Nabywca wyznaczy Deweloperowi 120 – 
dniowy termin zawarcia tej umowy, liczony od dnia doręczenia Deweloperowi 
wezwania.------------------------------------------------------------------------------------- 

§8. 1. Przedstawiciel Dewelopera oświadcza, że na Cenę składają się:--- 
1) cena netto Lokalu wraz z udziałem w Nieruchomości Wspólnej w kwocie 

_____ zł,-------------------------------------------------------------------------------------- 
2) podatek od towarów i usług, od podanej wyżej ceny netto, w stawce 8% 

(osiem procent), w kwocie _______ zł.----------------------------------------------------- 
2. Cena ulegnie zmianie w przypadku podwyższenia lub obniżenia stawki 

podatku od towarów i usług w trakcie obowiązywania niniejszej umowy, mającego 
wpływ na wysokość Ceny.-------------------------------------------------------------------- 

W takim przypadku, Deweloper zmieni Cenę, odpowiednio ją podwyższy lub 
obniży, o kwotę wyliczoną w oparciu o obowiązujące przepisy prawa wprowadzające 
zmienioną stawkę podatku od towarów i usług.-------------------------------------------- 

3. Deweloper zobowiązany jest do pisemnego powiadomienia Nabywcy 
o zmianie Ceny (jej podwyższeniu lub obniżeniu), będącej następstwem zmiany stawki 
podatku od towarów i usług. Powiadomienie to nastąpi jednocześnie z powiadomieniem 
o zrealizowaniu etapu VI Przedsięwzięcia Deweloperskiego wskazanego w Prospekcie 
Informacyjnym.------------------------------------------------------------------------------- 

4. W przypadku podwyższenia Ceny, Nabywcy przysługuje prawo 
odstąpienia od niniejszej umowy, w terminie do 14 (czternastu) dni, licząc od dnia 
doręczenia mu pisemnego powiadomienia Dewelopera o zmianie Ceny, o którym mowa 
w ust. 3 powyżej.----------------------------------------------------------------------------- 

W razie odstąpienia przez Nabywcę od niniejszej umowy, Deweloper 
zobowiązany jest zwrócić Nabywcy zapłacone z tytułu Ceny kwoty w wysokości 
nominalnej, w części wypłaconej Deweloperowi przez Bank z mieszkaniowego rachunku 
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powierniczego, w terminie do 30 (trzydziestu) dni, licząc od dnia doręczenia mu 
skutecznego oświadczenia o odstąpieniu.--------------------------------------------------- 

5. W przypadku podwyższenia Ceny oraz nieskorzystania przez Nabywcę 
z przysługującego mu prawa odstąpienia, o którym mowa w ust. 4 powyżej, Nabywca 
jest zobowiązany do dopłaty na rzecz Dewelopera kwoty, o którą Cena została 
podwyższona, w terminie zapłaty ostatniej raty Ceny.------------------------------------- 

W przypadku obniżenia Ceny, Nabywca jest uprawniony do pomniejszenia 
ostatniej raty Ceny, o kwotę, o którą Cena została obniżona. W razie gdyby kwota, 
o którą została obniżona Cena była większa niż ostatnia rata Ceny, Deweloper 
zobowiązany jest zwrócić Nabywcy nadpłaconą kwotę w terminie do 30 (trzydziestu) 
dni, licząc od dnia doręczenia Nabywcy pisemnego powiadomienia o zmianie Ceny.----- 

6. W przypadku gdy Nabywca nie skorzysta z prawa odstąpienia od niniejszej 
umowy, o którym mowa w ust. 4 powyżej, to akceptuje cenę brutto, wyliczoną przez 
Dewelopera zgodnie z postanowieniami niniejszego paragrafu, a dokonane w ten sposób 
ustalenie jej wysokości nie stanowi zmiany niniejszej umowy i dla swej ważności, 
i skuteczności nie wymaga jej zmiany.------------------------------------------------------ 

§9. 1. Nabywca zobowiązuje się zapłacić kwotę _________ zł, 
stanowiącą Cenę, z uwzględnieniem jej ewentualnej zmiany, o której mowa w §9 
powyżej, na indywidualny otwarty mieszkaniowy rachunek powierniczy 
o numerze: ___________________________, przyporządkowany przez 
Dewelopera, w oparciu o załącznik nr 1 do Umowy o prowadzenie Otwartego 
Mieszkaniowego Rachunku Powierniczego Nr 10098088/1/OMRP/2021 z dnia 28 
kwietnia 2021 roku z późn. zm., w podanych niżej ratach i terminach:------------------- 

1) pierwszą ratę w kwocie _________ zł, stanowiącej 44% (czterdzieści 
cztery procenty) Ceny – w terminie do 14 (czternastu) dni, licząc od dnia zawarcia 
niniejszej umowy;---------------------------------------------------------------------------- 

2) drugą ratę w kwocie _____ zł, stanowiącej 12% (dwanaście procent) Ceny 
– w terminie do 14 (czternastu) dni, licząc od dnia doręczenia Nabywcy pisemnego 
powiadomienia Dewelopera o zrealizowaniu etapu IV Przedsięwzięcia Deweloperskiego 
wskazanego w Prospekcie Informacyjnym;------------------------------------------------- 

3) trzecią ratę w kwocie ____ zł, stanowiącej 15% (piętnaście procent)Ceny 
– w terminie do 14 (czternastu) dni, licząc od dnia doręczenia Nabywcy pisemnego 
powiadomienia Dewelopera o zrealizowaniu etapu V Przedsięwzięcia Deweloperskiego 
wskazanego w Prospekcie Informacyjnym;------------------------------------------------- 

4) czwartą ratę w kwocie ____ zł, stanowiącej 15% (piętnaście procent)Ceny 
– w terminie do 14 (czternastu) dni, licząc od dnia doręczenia Nabywcy pisemnego 
powiadomienia Dewelopera o zrealizowaniu etapu VI Przedsięwzięcia Deweloperskiego 
wskazanego w Prospekcie Informacyjnym;------------------------------------------------- 

5) piątą ratę w kwocie ____ zł, stanowiącej 14% (czternaście procent) Ceny 
- z uwzględnieniem ewentualnej zmiany Ceny, o której mowa w §9 powyżej – w terminie 
do 14 (czternastu) dni, licząc od dnia doręczenia Nabywcy pisemnego powiadomienia 
Dewelopera o zrealizowaniu etapu VII Przedsięwzięcia Deweloperskiego wskazanego 
w Prospekcie Informacyjnym, jednakże nie później niż na 3 (trzy) dni robocze przed 
dniem zawarcia Umowy Przeniesienia Własności, ustalonym w sposób określony w §8 
tego aktu.------------------------------------------------------------------------------------- 

2. W przypadku opóźnienia w zapłacie rat Ceny, Nabywca zobowiązany jest 
do zapłacenia Deweloperowi odsetek ustawowych za czas opóźnienia, jednak łącznie nie 
więcej niż 5% (pięć procent) Ceny.---------------------------------------------------------- 

§10. 1. Strony zobowiązują się, po skutecznie dokonanym przez 
Dewelopera zawiadomieniu o zakończeniu budowy, a przed zawarciem Umowy 
Przeniesienia Własności, dokonać odbioru technicznego Lokalu.--------------------------- 

2. Strony ustalą termin dokonania odbioru technicznego Lokalu w drodze 
odrębnego ustnego porozumienia. W razie braku takiego porozumienia, Deweloper 
wezwie Nabywcę do odbioru technicznego Lokalu, wyznaczając termin odbioru 
przypadający w ciągu 14 (czternastu) dni, licząc od dnia wezwania.---------------------- 

3.  W przypadku niestawienia się Nabywcy do odbioru technicznego Lokalu 
w wyznaczonym terminie, po upływie 60 (sześćdziesięciu) dni, licząc od dnia doręczenia 
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pierwszego wezwania, Deweloper wyznaczy Nabywcy kolejny ostateczny termin odbioru 
Lokalu, w sposób wskazany w ust. 2. zdanie 2 powyżej.----------------------------------- 

4. Odbiór techniczny dokonywany jest w obecności Nabywcy. Z przebiegu 
odbioru zostanie sporządzony pisemny protokół, do którego Nabywca może zgłosić wady 
Lokalu.---------------------------------------------------------------------------------------- 

5. W przypadku stwierdzenia w protokole, o którym mowa wyżej, istnienia 
wad, Deweloper zobowiązany jest w terminie 14 (czternastu) dni, licząc od dnia 
podpisania protokołu, doręczyć Nabywcy oświadczenie o uznaniu wad lub oświadczenie 
o odmowie uznania wad oraz jej przyczynach.---------------------------------------------- 

6. Deweloper zobowiązany jest usunąć uznane wady, w uzgodnionym przez 
Strony terminie, w ciągu 30 (trzydziestu) dni, licząc od dnia podpisania protokołu lub 
wskazać, odpowiedni inny termin usunięcia wad wraz z uzasadnieniem opóźnienia.----- 

§11. 1. Strony ustalają, że wydanie Lokalu nastąpi, po dokonaniu odbioru 
technicznego Lokalu i zapłaceniu przez Nabywcę Ceny, z uwzględnieniem jej 
ewentualnej zmiany, o której mowa w §8 powyżej, najpóźniej w dniu zawarcia Umowy 
Przeniesienia Własności, na podstawie pisemnego protokołu, sporządzonego 
w obecności obu Stron.----------------------------------------------------------------------- 

2. Przedstawiciel Dewelopera oświadcza, że w dniu wydania Lokalu 
w posiadanie zostanie przekazane Nabywcy świadectwo charakterystyki energetycznej 
dla Lokalu, o ile będzie wymagane przepisami prawa.------------------------------------- 

§12. 1. Strony uzgadniają, że przed wydaniem Lokalu w posiadanie 
Nabywcy, Lokal może być, na wniosek Nabywcy, udostępniony Nabywcy w zakresie 
niezbędnym do przeprowadzenia prac wykończeniowych i adaptacyjnych.--------------- 

2. Udostępnienie Lokalu, o którym mowa w ust. 1. powyżej, nastąpi po 
spełnieniu przez Nabywcę łącznie poniższych warunków:---------------------------------- 

1) zapłaty przez Nabywcę całej Ceny Lokalu;---------------------------------- 
2) w przypadku gdy udostępnienie Lokalu następuje:------------------------- 
- przed dniem skutecznego dokonania przez Dewelopera zawiadomienia 

o zakończeniu budowy - dokonania przez Strony przeglądu technicznego Lokalu, 
z przebiegu którego zostanie sporządzony pisemny protokół,----------------------------- 

- po dniu skutecznego dokonania przez Dewelopera zawiadomienia 
o zakończeniu budowy - dokonania przez Strony odbioru technicznego Lokalu, o którym 
mowa w §10 tego aktu.---------------------------------------------------------------------- 

3. Udostępnienie Lokalu nastąpi na podstawie pisemnego protokołu, 
sporządzonego w obecności obu Stron.----------------------------------------------------- 

4. Nabywca zobowiązany jest do prowadzenia prac wykończeniowych 
i adaptacyjnych z zachowaniem szczególnej dbałości o pozostałe lokale oraz części 
wspólne Budynków, a w przypadku zniszczenia części wspólnych lub spowodowania 
uszkodzeń w sąsiadujących lokalach, zobowiązany jest do przywrócenia ich do stanu 
poprzedniego lub pokrycia kosztów poniesionych w tym celu przez Dewelopera.-------- 

5. Strony ustalają, że w przypadku gdyby nie doszło do zawarcia Umowy 
Przeniesienia Własności, Nabywca zobowiązany jest przywrócić Lokal do stanu 
poprzedniego lub pokryć koszty poniesione w tym celu przez Dewelopera. W takim 
przypadku Deweloper nie jest zobowiązany do zwrotu Nabywcy żadnych poniesionych 
przez niego nakładów na wykończenie i adaptację Lokalu.--------------------------------- 

Deweloper ma prawo dokonać potrącenia poniesionych przez niego kosztów 
przywrócenia Lokalu do stanu poprzedniego oraz w przypadku zniszczenia przez 
Nabywcę części wspólnych lub spowodowania przez niego uszkodzeń w sąsiadujących 
lokalach, kosztów przywrócenia części wspólnych lub sąsiadujących lokali do stanu 
poprzedniego, z kwot zapłaconych przez Nabywcę z tytułu Ceny, podlegających 
zwrotowi na jego rzecz.---------------------------------------------------------------------- 

§13. 1. Nabywca zobowiązany jest do ponoszenia, od dnia wydania mu 
Lokalu lub w przypadku udostępnienia Lokalu do przeprowadzenia prac 
wykończeniowych i adaptacyjnych, od dnia udostępnienia:-------------------------------- 

1) kosztów związanych z eksploatacją i utrzymaniem Lokalu,----------------- 
2) kosztów związanych z utrzymaniem Nieruchomości Wspólnej, o których 

mowa w art. 14 ustawy z dnia 24 czerwca 1994 roku o własności lokali, w stosunku do 
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udziału związanego z Lokalem i na zasadach określonych w tej ustawie, z zastrzeżeniem 
ust. 2. poniżej.-------------------------------------------------------------------------------- 

2. Koszty związane z eksploatacją i utrzymaniem ogrodów, tarasów, miejsc  
postojowych i tzw. terenów do wyłącznego użytkowania przez każdoczesnych właścicieli 
lokali, które w wyniku podziału quoad usum zostaną przydzielone każdoczesnym 
właścicielom lokali do wyłącznego korzystania, ponoszone będą przez właścicieli tych 
lokali. Wszelkie pożytki i inne przychody z tych części Nieruchomości Wspólnej 
pobierane będą również przez wskazanych właścicieli lokali.------------------------------ 

§14. 1. Deweloper ponosić będzie wobec Nabywcy odpowiedzialność 
z tytułu rękojmi za wady fizyczne i prawne przedmiotu niniejszej umowy na zasadach 
przewidzianych przepisami Kodeksu cywilnego.-------------------------------------------- 

2. W przypadku stwierdzenia wad Lokalu w okresie rękojmi Nabywca 
zobowiązany będzie zawiadomić Dewelopera pisemnie o wadach w terminie do 
1 (jednego) miesiąca, licząc od daty ich ujawnienia. Istnienie wady zostanie stwierdzone 
w pisemnym protokole, sporządzonym w obecności obu Stron, po przeprowadzeniu 
oględzin. W protokole zostaną oznaczone występujące wady, termin, w którym nastąpi 
ich usunięcie oraz warunki udostępnienia Lokalu przez Nabywcę w celu usunięcia wad. 
Deweloper zobowiązany będzie do przystąpienia do oględzin w ciągu 30 (trzydzieści) 
dni, licząc od dnia otrzymania powiadomienia Nabywcy o wystąpieniu wad, chyba, że 
ich charakter wymagać będzie niezwłocznego działania. O dacie i miejscu oględzin 
Deweloper zobowiązany będzie poinformować Nabywcę na 7 (siedem) dni przed 
terminem oględzin. Deweloper zobowiązany będzie usunąć wady w rozsądnym czasie 
bez nadmiernych niedogodności dla Nabywcy.---------------------------------------------- 

3. Nabywca zobowiązany będzie pisemnie poinformować Dewelopera 
o planowanych przeróbkach Lokalu w okresie rękojmi. Ponadto w przypadku zgłoszenia 
wad, uznanie przez Dewelopera roszczeń uzależnione będzie od stwierdzenia, że wady 
lub ich przyczyna istniały już w chwili wydania Lokalu, a nie są wynikiem 
przeprowadzonych przez Nabywcę przeróbek oraz prac wykończeniowych.-------------- 

4. Deweloper przekaże zarządcy Nieruchomości Wspólnej/zarządowi 
Wspólnoty Mieszkaniowej, która powstanie po ustanowieniu odrębnej własności 
pierwszego lokalu, wszystkie znajdującego się w jego posiadaniu dokumenty 
gwarancyjne wystawione przez wykonawców robót budowlanych, producentów lub 
sprzedawców urządzeń lub materiałów dotyczące elementów Nieruchomości Wspólnej.- 

Jeżeli uzyskane dokumenty dotyczyć będą wyłącznie Lokalu, Deweloper przekaże 
je Nabywcy oraz przeniesie na Nabywcę prawa wynikające z gwarancji, a Nabywca 
zobowiąże się, że będzie dochodził roszczeń z tego tytułu bezpośrednio od gwarantów.- 

§15. 1. Przedstawiciel Dewelopera informuje Nabywcę, że zarząd 
Nieruchomością Wspólną zostanie powierzony, w trybie art. 18 ust. 1 ustawy z dnia 24 
czerwca 1994 roku o własności lokali osobie fizycznej lub prawnej, na podstawie umowy 
o powierzenie zarządu nieruchomością wspólną.------------------------------------------- 

2. Przedstawiciel Dewelopera informuje Nabywcę, że na ogrodzeniu 
Nieruchomości zostanie umieszczona tablica z logo Dewelopera, na co Nabywca wyraża 
zgodę i zobowiązuje się ją powtórzyć w Umowie Przeniesienia Własności.---------------- 

3. Przedstawiciel Dewelopera informuje Nabywcę, że Nabywca ma prawo 
wstępu na teren budowy Budynków wyłącznie za uprzednią zgodą Dewelopera i wiedzą 
Kierownika Budowy, po godzinach wykonywania robót budowlanych na budowie. 
Deweloper, Kierownik Budowy, ani też żadna z osób działających w imieniu Dewelopera 
nie ponoszą odpowiedzialności za szkody wynikłe z wejścia Nabywcy na budowę. 
W przypadku skorzystania z prawa wejścia na plac budowy Budynków, Nabywca uczyni 
to na własne ryzyko i odpowiedzialność.---------------------------------------------------- 

§16. 1. Przedstawiciel Dewelopera informuje Nabywcę o możliwości 
obciążenia Nieruchomości Wspólnej służebnościami przesyłu na rzecz dostawców 
mediów i usług oraz służebnościami gruntowymi polegającymi na prawie przechodu 
i przejazdu, korzystania z infrastruktury technicznej i przeprowadzenia mediów na rzecz 
nieruchomości sąsiednich, na co Nabywca wyraża zgodę i zobowiązuje się powtórzyć tę 
zgodę w Umowie Przeniesienia Własności.-------------------------------------------------- 
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2. Nabywca zobowiązuje się, że w Umowie Przeniesienia Własności, udzieli 
Deweloperowi i wskazanemu przedstawicielowi Dewelopera stosownego 
pełnomocnictwa, z prawem substytucji, umocowującego do ustanowienia służebności, 
o których mowa w ust. 1 powyżej.---------------------------------------------------------- 

3. Nabywca oświadcza, że w Umowie Przeniesienia Własności zobowiąże się, 
iż w przypadku zbycia Lokalu, w terminie do dnia trzydziestego pierwszego grudnia dwa 
tysiące dwudziestego czwartego roku (31.12.2024 r.), uzyska i zawrze w akcie 
notarialnym, będącym podstawą zbycia Lokalu, od swego następcy prawnego 
pełnomocnictwo o treści ustalonej w ust. 2 powyżej, a także zapis, że wyżej 
wymienionym pełnomocnikom może być wydawany wyciąg aktu notarialnego, będącego 
podstawą zbycia Lokalu, a także zobowiąże się, że zawiadomi pełnomocników o tym 
fakcie, za pomocą poczty elektronicznej, i doręczy im w terminie do 14 (czternastu) dni, 
licząc od dnia sporządzenia aktu notarialnego dokumentującego zbycie Lokalu, wyciąg 
tego aktu notarialnego, w zakresie udzielonego pełnomocnictwa.------------------------- 

§17. 1. Nabywcy przysługuje prawo odstąpienia od niniejszej umowy, 
w terminie 30 (trzydziestu) dni, licząc od dnia jej zawarcia, jeżeli:----------------------- 

1) niniejsza umowa nie zawiera elementów, o których mowa w art. 22 
Ustawy o Ochronie Praw Nabywcy;---------------------------------------------------------- 

2) informacje zawarte w niniejszej umowie nie są zgodne z informacjami 
zawartymi w Prospekcie Informacyjnym lub w załącznikach do Prospektu 
Informacyjnego, za wyjątkiem zmian, o których mowa w art. 22 ust. 2 Ustawy 
o Ochronie Praw Nabywcy;------------------------------------------------------------------- 

3) Deweloper nie doręczył zgodnie z art. 18 i art. 19 Ustawy o Ochronie Praw 
Nabywcy Prospektu Informacyjnego wraz z załącznikami;--------------------------------- 

4) informacje zawarte w Prospekcie Informacyjnym lub w załącznikach, na 
podstawie których zawarto niniejszą umowę, są niezgodne ze stanem faktycznym 
i prawnym w dniu podpisania niniejszej umowy;------------------------------------------- 

5) Prospekt Informacyjny, na podstawie którego zawarto niniejszą umowę, 
nie zawiera informacji określonych we wzorze prospektu informacyjnego stanowiącego 
załącznik do Ustawy o Ochronie Praw Nabywcy.-------------------------------------------- 

2. Nabywcy przysługuje prawo odstąpienia od niniejszej umowy 
w przypadku nieprzeniesienia na Nabywcę przez Dewelopera własności Lokalu wraz 
z prawami związanymi, w terminie wyznaczonym przez Nabywcę, w trybie ustalonym 
w §7 ust 6. powyżej.------------------------------------------------------------------------- 

3. W razie odstąpienia przez Nabywcę od niniejszej umowy, w przypadkach, 
o których mowa powyżej, Deweloper zobowiązany jest zwrócić Nabywcy zapłacone 
z tytułu Ceny kwoty w wysokości nominalnej, w części wypłaconej Deweloperowi przez 
Bank z mieszkaniowego rachunku powierniczego, w terminie 14 (czternastu) dni, licząc 
od dnia doręczenia Deweloperowi skutecznego oświadczenia o odstąpieniu.------------- 

4. W razie odstąpienia przez Nabywcę od niniejszej umowy, w przypadku, 
o którym mowa w ust. 2. powyżej, Deweloper zobowiązany jest zapłacić Nabywcy karę 
umowną w wysokości 5% (pięć procent) Ceny, w terminie 14 (czternastu) dni, licząc od 
dnia doręczenia Deweloperowi wezwania do zapłaty kary umownej.---------------------- 

5. W przypadku opóźnienia w zawarciu Umowy Przeniesienia Własności, 
z przyczyn leżących po stronie Dewelopera, i nieskorzystania przez Nabywcę z prawa 
odstąpienia od niniejszej umowy, Deweloper zobowiązany jest do zapłacenia Nabywcy 
kary umownej naliczanej za każdy dzień opóźnienia, w wysokości ustalonej jako iloczyn 
stopy odsetek ustawowych i Ceny, jednak łącznie nie więcej niż 5% (pięć procent) Ceny. 
Zapłata kary nastąpi w terminie 14 (czternastu) dni, licząc od dnia otrzymania wezwania 
do zapłaty kary umownej.-------------------------------------------------------------------- 

6. Deweloperowi przysługuje prawo odstąpienia od niniejszej umowy:------- 
1) w przypadku niespełnienia przez Nabywcę świadczeń pieniężnych z tytułu 

Ceny, w wysokościach i w terminach, określonych w §9 ust. 1 powyżej, mimo wezwania 
Nabywcy do uiszczenia zaległych kwot w terminie 30 (trzydziestu) dni, licząc od dnia 
doręczenia wezwania, chyba że niespełnienie przez Nabywcę świadczenia pieniężnego 
jest spowodowane działaniem siły wyższej;------------------------------------------------- 
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2) w przypadku niestawienia się Nabywcy do odbioru technicznego Lokalu 
w terminie wyznaczonym przez Dewelopera w trybie ustalonym w §10 ust. 3 powyżej, 
chyba że niestawienie się Nabywcy jest spowodowane działaniem siły wyższej;--------- 

3) w przypadku niestawienia się Nabywcy do zawarcia Umowy Przeniesienia 
Własności w trybie ustalonym w §7 ust. 4 powyżej, chyba że niestawienie się Nabywcy 
jest spowodowane działaniem siły wyższej.------------------------------------------------- 

7. W razie odstąpienia przez Dewelopera od niniejszej umowy, 
w przypadkach, o których mowa powyżej, Deweloper zobowiązany jest zwrócić Nabywcy 
zapłacone z tytułu Ceny kwoty w wysokości nominalnej, w części wypłaconej 
Deweloperowi przez Bank z mieszkaniowego rachunku powierniczego, w terminie 30 
(trzydziestu) dni, licząc od dnia złożenia przez Dewelopera skutecznego oświadczenia 
o odstąpieniu.--------------------------------------------------------------------------------- 

Deweloper ma prawo dokonać potrącenia z kwot zapłaconych przez Nabywcę 
z tytułu Ceny, podlegających zwrotowi na rzecz Nabywcy, ewentualnych odsetek za 
opóźnienie, kary umownej, o której mowa w ust. 8 poniżej, oraz kosztów przywrócenia 
Lokalu do stanu poprzedniego, o których mowa w §12 ust. 5 powyżej.------------------- 

8. W razie odstąpienia przez Dewelopera od niniejszej umowy, z przyczyn 
leżących po stronie Nabywcy, o których mowa w ust. 6 pkt. 2 i 3 powyżej, Nabywca jest 
zobowiązany zapłacić Deweloperowi karę umowną w wysokości 5% (pięciu procent) 
Ceny, w terminie 14 (czternastu) dni, licząc od dnia otrzymania wezwania do zapłaty 
kary umownej.-------------------------------------------------------------------------------- 

9. W przypadku opóźnienia w odbiorze Lokalu lub zawarciu Umowy 
Przeniesienia Własności, z powodu okoliczności leżących po stronie Nabywcy, 
i nieskorzystania przez Dewelopera z prawa odstąpienia od niniejszej umowy, Nabywca 
zobowiązany jest do zapłacenia Deweloperowi kary umownej naliczanej za każdy dzień 
opóźnienia, w wysokości ustalonej jako iloczyn stopy odsetek ustawowych i Ceny, 
jednak łącznie nie więcej niż 5% (pięć procent) Ceny. Zapłata kary nastąpi w terminie 
14 (czternastu) dni, licząc od dnia otrzymania wezwania do zapłaty kary umownej.----- 

10. Strony postanawiają, że zapłata kary umownej przez jedną ze Stron nie 
pozbawia drugiej Strony prawa dochodzenia odszkodowania przenoszącego wysokość 
zastrzeżonej kary.---------------------------------------------------------------------------- 

§18. 1. Oświadczenie o odstąpieniu od niniejszej umowy w przypadkach, 
o których mowa w niniejszej umowie, wymaga formy pisemnej z podpisem notarialnie 
poświadczonym.------------------------------------------------------------------------------ 

2. Oświadczenie Nabywcy o odstąpieniu od niniejszej mowy jest skuteczne, 
jeżeli zawiera zgodę Nabywcy na wykreślenie z księgi wieczystej prowadzonej dla 
Nieruchomości roszczenia o wybudowanie budynku, ustanowienie odrębnej własności 
lokalu mieszkalnego i przeniesienia prawa własności tego lokalu oraz praw niezbędnych 
do korzystania z lokalu, wynikających z niniejszej umowy, złożoną w formie pisemnej 
z podpisem notarialnie poświadczonym.---------------------------------------------------- 

3. W przypadku odstąpienia od niniejszej umowy przez Dewelopera, 
z przyczyn określonych w §17 ust. 6 powyżej, Nabywca niniejszym wyraża zgodę na 
wykreślenie roszczenia o wybudowanie budynku, ustanowienie odrębnej własności 
lokalu mieszkalnego i przeniesienia prawa własności tego lokalu oraz praw niezbędnych 
do korzystania z lokalu, wynikających z niniejszej umowy, ujawnionego na jego rzecz 
w księdze wieczystej prowadzonej dla Nieruchomości. Niniejsza zgoda uprawnia 
Dewelopera do złożenia we właściwym sądzie wniosku o wykreślenie takiego roszczenia 
z księgi wieczystej prowadzonej dla Nieruchomości.--------------------------------------- 

§19. 1. Wszelkie płatności na rzecz Dewelopera mogące wyniknąć 
z niniejszej umowy, z wyjątkiem Ceny, płatne będą przez Nabywcę na rachunek 
bankowy Dewelopera o numerze: 28 9434 0002 2001 1009 8088 0001.----------------- 

2. Wszelkie płatności na rzecz Nabywcy mogące wyniknąć z niniejszej 
umowy płatne będą przez Dewelopera na rachunek bankowy wskazany przez Nabywcę 
na piśmie.------------------------------------------------------------------------------------- 

W przypadku finansowania przez Nabywcę całości albo części Ceny z kredytu 
bankowego oraz zawarcia przez Nabywcę z bankiem kredytującym umowy cesji 
wierzytelności Nabywcy o zwrot zapłaconej całości lub części Ceny, zwrot całości lub 
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części Ceny (części wypłaconej Deweloperowi z mieszkaniowego rachunku 
powierniczego) nastąpi na rachunek banku kredytującego Nabywcę, pod warunkiem 
otrzymania przez Dewelopera odpowiedniego pisma z banku, wskazującego rachunek 
banku, na który ma zostać zwrócona całość lub część Ceny.------------------------------ 

§20. 1. Powiadomienia, wezwania i oświadczenia będą doręczane Stronom 
przesyłką rejestrowaną w rozumieniu przepisu art. 3 pkt 23 ustawy Prawo pocztowe 
(tekst jednolity: Dz.U. z 2020 r. poz. 1041), na adres do doręczeń wskazany w niniejszej 
umowie lub osobiście.------------------------------------------------------------------------ 

Dodatkowo mogą być przesłane również za pośrednictwem poczty 
elektronicznej.-------------------------------------------------------------------------------- 

Inne informacje i dokumenty mogą być przesyłane za pośrednictwem poczty 
elektronicznej lub przekazywane osobiście.------------------------------------------------- 

Dokumenty będą przesyłane na następujące adresy Stron:------------------------ 
Do Dewelopera: adres: 31-048 Kraków, ulica Bogusławskiego nr 10/3A, tel. 

48 730 090 030, e-mail: biuro@develove.pl;----------------------------------------------- 
Do Nabywcy: adres: ____, tel. _____, e-mail: ______.--------------------------- 
2. Strony zobowiązują się do niezwłocznego, wzajemnego informowania się 

o każdej zmianie danych kontaktowych wskazanych powyżej, jaka nastąpi po dniu 
zawarcia umowy.----------------------------------------------------------------------------- 

§21. 1. Strony oświadczają, że niniejsza umowa jest kompletna i wszelkie 
załączniki stanowią jej integralną część. Umowa reguluje całość stosunków prawnych 
pomiędzy Stronami w zakresie jej przedmiotu oraz zastępuje wszystkie inne 
porozumienia zawarte pomiędzy Stronami, a dotyczące jej przedmiotu.------------------ 

2. Zmiana niniejszej umowy, jej uzupełnienie i rozwiązanie za zgodą obu 
Stron wymagają formy aktu notarialnego.-------------------------------------------------- 

3. Koszty związane z zawarciem niniejszej umowy tj. wynagrodzenie 
notarialne wraz z należnym podatkiem od towarów i usług za sporządzenie aktu 
notarialnego, wniosku wieczysto-księgowego i wypisów aktu notarialnego oraz opłatę 
sądową ponoszą Strony po połowie. Natomiast koszty związane z zawarciem Umowy 
Przeniesienia Własności, w tym wynagrodzenie notarialne wraz z należnym podatkiem 
od towarów i usług za sporządzenie aktu notarialnego, wniosku wieczysto-księgowego 
i wypisów/odpisów aktu notarialnego oraz opłatę sądową ponosi Nabywca.-------------- 

§22. 1. Notariusz poinformowała Strony o stosownych przepisach: 
Kodeksu cywilnego, ustawy z dnia 16 września 2011 roku o ochronie praw nabywcy 
lokalu mieszkalnego lub domu jednorodzinnego i ustawy z dnia 29 sierpnia 2014 roku 
o charakterystyce energetycznej budynków, a także o możliwości i skutkach prawnych 
ujawnienia w księdze wieczystej roszczenia wynikającego z niniejszej umowy.---------- 

Ponadto Notariusz poinformowała Stawających o brzmieniu art. 6264 Kodeksu 
postępowania cywilnego, w szczególności o tym, że w przypadku wniosków składanych 
przez notariusza obowiązek poprawienia lub uzupełnienia wniosku spoczywa na stronie 
czynności notarialnej.------------------------------------------------------------------------ 

2. Przedstawiciel Dewelopera wyraża zgodę na ujawnienie roszczenia 
wynikającego z niniejszej umowy w księdze wieczystej prowadzonej dla Nieruchomości.- 

§23. 1. Wobec dokonania dokumentowanej niniejszym aktem czynności 
prawnej, Nabywca żąda, aby notariusz działając na podstawie art. 79 pkt 8a i art. 92 
ust. 4 ustawy z dnia 14 lutego 1991 roku Prawo o notariacie (tekst jednolity: Dz. U. 
z 2020 roku poz. 1192 ze zm.), dokonała czynności polegającej na złożeniu za 
pośrednictwem systemu teleinformatycznego wniosku wieczystoksięgowego 
obejmującego żądanie wpisu w dziale III księgi wieczystej Kw nr KR1P/00150089/8 
roszczenia o wybudowanie budynku nr ____ przy ulicy Władysława Łokietka w Krakowie 
i o zawarcie umowy ustanowienia odrębnej własności lokalu mieszkalnego nr ____, 
położonego na _____ kondygnacji budynku i przeniesienia własności tego lokalu oraz 
praw niezbędnych do korzystania z lokalu, na rzecz: ________, córki/syna ____, PESEL 
__________,--------------------------------------------------------------------------------- 

oraz przesłała do właściwego Sądu dokumenty stanowiące podstawę wpisu.----- 
2. Nabywca wskazuje, iż uczestnikiem postępowania wieczystoksięgowego 

wszczętego na podstawie wniosku, o którym mowa w ust. 1 powyżej, będzie Spółka pod 
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firmą: 3JZ spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka komandytowa z siedzibą 
w Krakowie, adres do doręczeń: 30-202 Kraków, ulica Królowej Jadwigi nr 12.---------- 

§24. Pobrano:----------------------------------------------------------------------- 
1) należność z tytułu taksy notarialnej na podstawie §§ 2, 3 i 6 

rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 28 czerwca 2004 roku w sprawie 
maksymalnych stawek taksy notarialnej (tekst jednolity: Dz. U. z 2020 roku poz. 1473 
ze zm.) w kwocie: ………………………………………………………………………………………… ____,00 zł 

2) podatek od towarów i usług na podstawie art. 41 ustawy z dnia 11 marca 
2004 roku o podatku od towarów i usług  (tekst jednolity: Dz. U. z 2021 roku poz. 685 
ze zm.), w stawce 23%, w kwocie: ………………………………………………………………… ___,00 zł 

3) opłatę sądową na podstawie art. 43 pkt 3 ustawy z dnia 28 lipca 2005 
roku o kosztach sądowych w sprawach cywilnych (tekst jednolity: Dz. U. z 2020 roku 
poz. 755 ze zm.) w kwocie: ………………………………………………………………………….. ___,00 zł 

Opłata sądowa pobrana przy niniejszym akcie notarialnym będzie zarejestrowana 
w Repertorium A pod numerem złożonego wniosku wieczystoksięgowego.--------------- 

Łącznie pobrano kwotę: ……………………………………………………………………… ____,00 zł 
Akt ten został odczytany, przyjęty i podpisany.------------------------------------- 
 


