Repertorium A numer

/2017

AKT NOTARIALNY
Dnia ************* w Kancelarii Notarialnej Sebastian Szafrański i Marta
Szafrańska Spółka Partnerska we Wrocławiu, przy ulicy Ruskiej numer 51 B, przed
*******, stawili się:
1. ***, córka ********,
PESEL ***,
zamieszkały: ************,
(dowód osobisty numer ****),
stawająca ad 1) oświadcza, że działa w imieniu i na rzecz Spółki pod firmą
Probitas

Invest

Spółka

z

ograniczoną

odpowiedzialnością

Spółka

komandytowa z siedzibą w Bolesławcu (adres: 59-700 Bolesławiec, ulica
Walerego Wróblewskiego numer 13), wpisanej do rejestru przedsiębiorców
Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000529124, REGON:
243704201,

NIP:

9542751262,

zwanej

w

dalszej

części

umowy

„Deweloperem”, na podstawie pełnomocnictwa sporządzonego w dniu 18
marca 2016r. przed notariuszem Sebastianem Szafrańskim z tutejszej Kancelarii
Notarialnej

(Repertorium

A

numer

2956/2016)

oraz

oświadcza,

że

pełnomocnictwo to nie wygasło, ani nie zostało odwołane i jego zakres nie
uległ zmianie,
2. *********, córka ********,
PESEL *******,
zamieszkała: *******,
(dowód osobisty numer ********),
3. *********, syn ********,
PESEL *******,
zamieszkały: *******,
(dowód osobisty numer ********),
zwani w dalszej części umowy łącznie „Nabywcą”.
Tożsamość stawających **** stwierdziła na podstawie dowodów osobistych
opisanych przy ich imionach i nazwiskach.

UMOWA DEWELOPERSKA
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§ 1.Oświadczenia Dewelopera
1. Deweloper oświadcza, że:
1) jest właścicielem nieruchomości składającej się między innymi z działki nr 25/7
dwadzieścia pięć łamane przez siedem) o powierzchni 0,3039

ha (trzy tysiące

trzydzieści dziewięć metrów kwadratowych), AM-21, obręb nr 0038, Muchobór
Wielki, położonej we Wrocławiu, przy ul. Krzemienieckiej nr 130, 132, 134, 136 i
138, gmina Miasto Wrocław, powiat Miasto Wrocław, województwo dolnośląskie, dla
której Sąd Rejonowy dla Wrocławia – Krzyków we Wrocławiu IV Wydział Ksiąg
Wieczystych prowadzi księgę wieczystą nr WR1K/00337758/9,
2) w dziale III księgi wieczystej nr WR1K/00337758/9 wpisane są wzmianki i
roszczenia, które nie dotyczą przedmiotu niniejszej umowy oraz:
- nieodpłatna i nieograniczona w czasie służebność przesyłu na rzecz spółki pod firmą
Internet Union Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu, polegająca na prawie do:
a) korzystania w każdym czasie z urządzeń w rozumieniu prawa telekomunikacyjnego
tj. (urządzeń teletechnicznych wchodzących w skład przedsiębiorstwa – spółki
INTERNET UNION S.A.) znajdujących się na nieruchomości obciążanej, w
szczególności urządzeń telekomunikacyjnych, linii, kanalizacji kablowych, kabli, linii
zasilających /energetycznych/, przewodów oraz osprzętu, sieci telekomunikacyjnej,
telekomunikacyjnych

urządzeń

końcowych,

do

przeprowadzania

remontów,

modernizacji i bieżącej konserwacji oraz korzystania z części gruntu zajmowanego
przez urządzenia wchodzące w skład przedsiębiorstwa INTERNET UNION S.A. w
celu ich bieżącej eksploatacji łącznie z prawem wchodzenia na grunt, jego
rozkopywania i przywracania do stanu poprzedniego tegoż gruntu,
b) na prawie rozbudowy istniejącej infrastruktury telekomunikacyjnej i w tym celu
wchodzenia na nieruchomość w tym na grunt, jego rozkopywania i przywracania do
stanu poprzedniego nieruchomości,
- nieodpłatna i nieograniczona w czasie służebność przesyłu, na rzecz spółki pod firmą
Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Spółka Akcyjna z siedzibą we
Wrocławiu polegająca na:
a) prawie do przeprowadzenia i utrzymania sieci przez powyższą Nieruchomość,
b) prawie do korzystania i używania sieci zgodnie z jej przeznaczeniem i w zakresie
niezbędnym dla zapewnienia prawidłowego jej funkcjonowania,
c) udostępnieniu Nieruchomości w celu wykonania czynności związanych z
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remontem, rozbudową, przebudową, konserwacją oraz usuwaniem awarii sieci,
d) umożliwieniu dojazdu do sieci, pracy sprzętu i swobodnego dostępu osób
upoważnionych przez właściciela sieci poprzez wydzielenie wzdłuż sieci i wokół
urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych pasa nieruchomości o powierzchni 208,63
m2 (działka numer 25/7), 301,55 m2 (działka numer 25/5) i szerokości zgodnej z
umową numer 1205/FBWP/Ps/2016 odpłatnego przekazania sieci wodociągowej i
kanalizacyjnej z dnia 27 czerwca 2016 r. Przedmiotowy pas nieruchomości pozostanie
wolny od zabudowy( wraz z obiektami małej architektury), składowania materiałów,
nasadzeń stałych oraz innych przeszkód,
- nieodpłatna i nieograniczona w czasie służebność przesyłu na rzecz spółki pod firmą
Polska Spółka Gazownictwa Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w
Warszawie, polegająca na umożliwieniu ułożenia gazociągu niskiego ciśnienia i
wybudowania 9 przyłączy niskiego ciśnienia oraz swobodnym dostępie osób
upoważnionych

przez

Polską

Spółkę

Gazownictwa

Spółkę

z

ograniczoną

odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie (lub jej nabywcę lub nabywcę urządzeń
doprowadzających gaz) w celu użytkowania gazociągu, obsługi technicznej i
wykonywania czynności związanych z eksploatacją i remontami tej sieci gazowej oraz
powstrzymaniu się właściciela nieruchomości obciążonej od zabudowy, składowania
materiałów i nasadzeń drzew nad gazociągiem w odległości mniejszej niż pół metra od
osi tego gazociągu,
2A) w dziale IV księgi wieczystej nr WR1K/00337758/9 wpisane są:
- roszczenie banku hipotecznego o ustanowienie na jego rzecz hipoteki na
nieruchomości lokalowej wyodrębnianej z tej księgi wieczystej, dla zabezpieczenia
spłaty kredytu udzielanego innemu nabywcy przeznaczonego na finansowanie nabycia
lokalu, które to roszczenia nie dotyczą przedmiotu niniejszej umowy,
- hipoteka umowna do kwoty 9.600.000,00

zł (dziewięć milionów sześćset tysięcy

złotych) na rzecz banku Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski Spółka Akcyjna
z siedzibą w Warszawie, na zabezpieczenie wierzytelności pieniężnych tego banku w
stosunku do Dewelopera z tytułu umowy kredytu numer 42 1020 2137 0000 9196
0069 6971 z dnia 15.04.2016 r.,
3) wobec niego nie toczy się żadne postępowanie likwidacyjne, sądowe upadłościowe,
restrukturyzacyjne, postępowanie podatkowe w zakresie powyższej nieruchomości,
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jak również brak jest podstaw do wszczęcia takich postępowań,
4) powyższa nieruchomość wolna jest od innych roszczeń i obciążeń na rzecz osób
trzecich, poza opisanymi w tym paragrafie, w szczególności nie istnieją powody
uzasadniające żądanie uznania czynności objętej tym aktem za bezskuteczną wobec
osób trzecich, a także nie zachodzą przesłanki, aby na podstawie art. 34 ustawy z dnia
29.08.1997 r. Ordynacja podatkowa, Skarbowi Państwa lub jednostce samorządu
terytorialnego mogła przysługiwać na nieruchomości hipoteka przymusowa.
2. Deweloper dokonał podziału działki nr 25/1, na podstawie ostatecznej decyzji nr
149/2016 Dyrektora Zarządu Geodezji, Kartografii i Katastru Miejskiego we
Wrocławiu z dnia 4 maja 2016r., w ten sposób, że powstały:
a) działka nr 25/5 o powierzchni 0,2984

ha, oznaczona kolorem czerwonym na

załączniku numer 1 do Prospektu, na której zostaną wybudowane budynki A, B, C i D
(I etap inwestycji); działka nr 25/5 nie będzie stanowić Nieruchomości Wspólnej,
b) działka nr 25/4 o powierzchni 0,0246 ha, (zwana dalej „Drogą nr 1”), która stała
się własnością gminy Miasto Wrocław.
3. Deweloper dokonał podziału działki nr 25/2, na podstawie decyzji opisanej w ust. 2
powyżej, w ten sposób, że powstały:
a) działka nr 25/7 o powierzchni 0,3039 ha, oznaczona kolorem żółtym na załączniku
numer 1 do Prospektu, na której zostaną wybudowane budynki E, F, G, H i I (II etap
inwestycji). Działka nr 25/7 o powierzchni 0,3039 ha, która zostanie odłączona do
nowej księgi wieczystej, budynki oraz urządzenia i infrastruktura, które nie służą
wyłącznie do użytku właścicieli lokali zwane będą dalej „Nieruchomością Wspólną”,
b) działka nr 25/6 o powierzchni 0,0459 ha, (zwana dalej „Drogą nr 2”), która stała
się własnością gminy Miasto Wrocław.
4. Deweloper oświadcza, że:
1) działka nr 25/7 będzie miała zapewniony dostęp do drogi publicznej poprzez
służebność gruntową przejazdu i przechodu przez działkę nr 25/5 za pomocą zjazdu do
działki nr 25/4 sąsiadującej z ulicą Krzemieniecką,
2) na działce nr 25/5 ustanowiona zostanie nieodpłatna i nieograniczona w czasie
służebność gruntowa na rzecz każdoczesnego właściciela działki nr 25/7 polegająca
na: a) prawie przechodu i przejazdu przez działkę nr 25/5 oraz korzystania ze zjazdu,
który zostanie wybudowany na tej działce w celu skomunikowania działki nr 25/7 z
drogą publiczną, b) korzystaniu przez właścicieli lokali znajdujących się w budynkach
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posadowionych na działce nr 25/7 ze śmietników i placu zabaw, które znajdować się
będą na działce nr 25/5, c) korzystaniu przez niektórych właścicieli lokali
znajdujących się w budynku E posadowionym na działce nr 25/7 z naziemnych miejsc
postojowych usytuowanych na działce nr 25/5, przy czym wszelkie koszty związane z
eksploatacją i konserwacją tych miejsc ponosić będą uprawnieni,
3) działka nr 25/7 oznaczona jest w aktualnym miejscowym planie zagospodarowania
przestrzennego dla obszaru Muchobór Wielki Przemysłowy 1 we Wrocławiu
symbolem

1MN-MW

-

zabudowa

mieszkaniowa

jednorodzinna,

zabudowa

mieszkaniowa wielorodzinna, mieszkania towarzyszące.
5. Deweloper posiada:
1) ostateczną decyzję nr 4780/2015 z dnia 7.09.2015r. wydaną z upoważnienia
Prezydenta Wrocławia zatwierdzającą projekt budowlany i udzielającą Deweloperowi
pozwolenia na budowę, w dwóch etapach, zespołu dziewięciu willi miejskich z
niezbędną infrastrukturą techniczną oraz zagospodarowaniem terenu, miejscami
postojowymi na działkach o nr: 25/1 i 25/2, przy ul. Krzemienieckiej we Wrocławiu, w
tym:
- I etap w granicach działki nr 25/1 – budynki: A, B, C, D, wraz z niezbędną
infrastrukturą techniczną, zagospodarowaniem terenu i miejscami postojowymi,
- II etap w granicach działki nr 25/2 – budynki: E, F, G, H, I wraz z niezbędną
infrastrukturą techniczną, zagospodarowaniem terenu, miejscami postojowymi oraz
przebudową

(skablowaniem)

linii

elektroenergetycznej

(według

odrębnego

opracowania), (zwaną dalej „Inwestycją”). W budynku oznaczonym symbolem *****
(zwanym dalej również „Budynkiem”) znajdować się będzie Lokal stanowiący
przedmiot tej umowy,
2) ostateczną decyzję nr 5825/2015 z dnia 29.10.2015r. wydaną z upoważnienia
Prezydenta Wrocławia zatwierdzającą projekt budowlany i udzielającą Deweloperowi
pozwolenia na budowę zjazdu z ul. Krzemienieckiej, dla zespołu dziewięciu willi
miejskich etapu I i II przy ul. Krzemienieckiej we Wrocławiu wraz z przebudową
chodnika na skrzyżowaniu ulicy Trawowej z ulicą Krzemieniecką,
3) ostateczną decyzję nr 107/2016 z dnia 11.01.2016r. wydaną z upoważnienia
Prezydenta Wrocławia zatwierdzającą projekt budowlany i udzielającą Deweloperowi
pozwolenia na budowę, sieci wodociągowej, sieci kanalizacji sanitarnej, sieci
elektroenergetycznej

niskiego

napięcia

i

rozbiórkę

napowietrznej

sieci
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elektroenergetycznej niskiego napięcia przy ul. Krzemienieckiej we Wrocławiu,
4) ostateczną decyzję nr 3518/2016 z dnia 15.07.2016 r. wydaną z upoważnienia
Prezydenta Wrocławia zatwierdzającą projekt budowlany i udzielającą Deweloperowi
pozwolenia na budowę sieci gazowej w ul. Trawowej i w rejonie ul Krzemienieckiej
we Wrocławiu z dziewięcioma przyłączami gazu dla budynków mieszkalnych.
§ 2.
Okazane i przedłożone dokumenty
1. Do umowy okazano i przedłożono:
1) wydruk księgi wieczystej nr WR1K/00337758/9 z dnia *** 2017 r. ze strony
internetowej Podsystemu Dostępu do Centralnej Bazy Danych Ksiąg Wieczystych
prowadzonej przez Ministra Sprawiedliwości,
2) informację odpowiadającą odpisowi aktualnemu z rejestru przedsiębiorców KRS
Dewelopera oraz Spółki pod firmą Probitas Invest Sp. z o.o. z dnia *** 2017 r.,
3) odpis decyzji opisanych w § 1 ust. 4 tej umowy, poświadczony za zgodność z
oryginałem przez zastępcę notarialnego Annę Bem, zastępcę notariusza Sebastiana
Szafrańskiego z tutejszej Kancelarii Notarialnej, za wyjątkiem decyzji opisanej w § 1
ust. 4 pkt 4) tej umowy.
4) pełnomocnictwo opisane w komparycji tego aktu,
5) kopię decyzji opisanej w § 1 ust. 4 pkt 4) tej umowy.
2. Do umowy załączono:
1) prospekt wraz załącznikami, w tym:
2) rzut Osiedla i rzut Lokalu – załącznik nr 1,
3) rzut Lokalu – załącznik nr 2,
4) Opis wykonczenia Budynkow- załącznik nr 3,
5) zasady korzystania z Ogródka, Balkonu lub Tarasu - załącznik nr 4,
6) zasady odbioru Lokalu - załącznik nr 5,
7) zasady wprowadzania zmian aranżacyjnych - załącznik nr 6.
§ 3.
Oświadczenia stron
1. Deweloper oświadcza, że:
1) zgodnie z wymogami art. 4 ustawy z dnia 16 września 2011 r. o ochronie praw
nabywcy lokalu mieszkalnego lub domu jednorodzinnego (dalej zwanej „Ustawą
deweloperską”) zapewnia Nabywcy środki ochrony wpłaconych przez niego kwot, w
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postaci otwartego mieszkaniowego rachunku powierniczego,
2) w dniu 15 kwietnia 2016r. zawarł z bankiem Powszechna Kasa Oszczędności Bank
Polski Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie (adres: 02-515 Warszawa, ul. Puławska
nr 15, KRS 0000026438), dalej „Bank”, umowę o prowadzenie otwartego
mieszkaniowego rachunku powierniczego, zgodnie z którą wpłacone przez Nabywcę
środki zostaną wypłacone Deweloperowi po stwierdzeniu przez Bank zakończenia
danego etapu realizacji przedsięwzięcia deweloperskiego, zgodnie z harmonogramem
tego przedsięwzięcia. Koszt prowadzenia w/w rachunku obciąża w całości
Dewelopera. Na żądanie Nabywcy Deweloper udostępni mu umowę o prowadzenie
rachunku do wglądu.
2. Deweloper oświadcza, że w związku z kolejnymi zawieranymi umowami
deweloperskimi stan prawny nieruchomości ujawniony w księdze wieczystej może
ulegać

zmianom

poprzez

ujawnienie

uprawnień

kolejnych

nabywców

lub

ograniczonych praw rzeczowych, w szczególności Nabywca wyraża zgodę i
zobowiązuje się w Umowie Rozporządzającej udzielić Deweloperowi pełnomocnictwa
w poniższym zakresie:
1) do ustanowienia na działce nr 25/7 nieodpłatnej i nieograniczonej w czasie
służebności gruntowej na rzecz każdoczesnego właściciela działki nr 25/5 polegającej
na prawie korzystania przez niektórych właścicieli lokali znajdujących się w
budynkach posadowionych na działce nr 25/5 z naziemnych miejsc postojowych
usytuowanych na działce nr 25/7, przy czym wszelkie koszty związane z eksploatacją i
konserwacją tych miejsc ponosić będą uprawnieni,
2) do ustanowienia służebności przesyłu lub praw użytkowania na rzecz dostawców
mediów,
z prawem do udzielania dalszych pełnomocnictw oraz do reprezentowania innych
stron czynności jak również do działania we własnym imieniu.
3. Nabywca oświadcza, że:
1) przed podpisaniem niniejszej umowy otrzymał od Dewelopera prospekt
informacyjny wraz z załącznikami dotyczący Inwestycji i zapoznał się z ich treścią
(dalej: Prospekt) i nie wnosi żadnych uwag,
2) został poinformowany przez Dewelopera o możliwości zapoznania się w jego
siedzibie lub w tymczasowym biurze sprzedaży posadowionym przy Inwestycji przy
ul. Krzemienieckiej z następującymi dokumentami:
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a)

aktualnym

odpisem

księgi

wieczystej

prowadzonej

dla

przedmiotowej

nieruchomości,
b) aktualnymi wydrukami informacji odpowiadającej odpisowi aktualnemu z rejestru
przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego Dewelopera oraz Spółki Probitas
Invest Sp.z o.o.,
c) kopiami decyzji zatwierdzających projekt budowlany i udzielających pozwolenia na
budowę,
d) sprawozdaniem finansowym Dewelopera,
e) projektem architektoniczno – budowlanym,
3) przyjmuje do wiadomości podział działki nr 25/1 i 25/2 w sposób opisany powyżej
w § 1 ust. 2 i 3 umowy oraz wyraża zgodę na założenie dla działki, na której
realizowany będzie II etap inwestycji odrębnej księgi wieczystej - bez wpisywania
roszczeń na rzecz nabywców wynikających z zawieranych umów deweloperskich lub
przedwstępnych w księdze wieczystej, która prowadzona będzie dla działki nr 25/5 i
nie wnosi w tym zakresie żadnych uwag i zastrzeżeń.
4. Deweloper oświadcza, że ustanowił hipotekę na Nieruchomości Wspólnej, na rzecz
banku finansującego realizację Inwestycji oraz oświadcza, że w chwili zawarcia
notarialnej umowy przeniesienia własności Lokalu będzie on wolny od obciążeń
hipotecznych na rzecz osób trzecich, wskutek wykreślenia hipoteki lub dokonania
bezobciążeniowego wyodrębnienia tego Lokalu wraz z prawami przynależnymi. W
związku z ustanowieniem hipoteki na rzecz banku finansującego budowę Inwestycji,
Deweloper zastrzega sobie prawo do dokonania przelewu wierzytelności z umowy na
rzecz banku finansującego, co Nabywca przyjmuje do wiadomości i akceptuje.
5. Nabywca oświadcza, że wyraża zgodę na umieszczenie na budynkach
realizowanych w ramach II etapu reklamy Dewelopera w postaci znaku słownograficznego według jego projektu, w sposób niezakłócający korzystania z
Nieruchomości Wspólnej. Za umieszczenie reklamy Deweloper uiści na rzecz
wspólnoty mieszkaniowej kwotę 1.000,00 zł płatną z góry za okres 5 lat umieszczenia
reklamy, chyba że wspólnota mieszkaniowa odmówi zgody na umieszczenie reklamy
lub zaproponuje odmienne warunki umieszczenia reklamy. W przypadku braku zgody
wpłacona przez Dewelopera kwota podlegać będzie zwrotowi.
§ 4.
Umowa deweloperska
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1. Deweloper zobowiązuje się do:
1) wybudowania na działce nr 25/7 Budynku, zgodnie z decyzjami o pozwoleniu na
budowę, opisanymi w § 1 ust. 4 tej umowy,
2) ustanowienia odrębnej własności lokalu mieszkalnego oznaczonego symbolem
roboczym ****, znajdującego się na *** kondygnacji w Budynku położonym we
Wrocławiu przy ulicy Krzemienieckiej nr ************, składającego się z: *****
[ opcjonalnie] ew. oraz przynależnej komórki lokatorskiej i przeniesienia na Nabywcę
własności tego Lokalu, w stanie wolnym od wszelkich roszczeń i obciążeń na rzecz
osób trzecich, z zastrzeżeniem zobowiązań wynikających z podziału do korzystania z
Nieruchomości Wspólnej oraz ograniczonych praw rzeczowych zgodnie z zapisami
§ 3 ust. 2 tej umowy, wraz z prawami przynależnymi, w tym z udziałem w
Nieruchomości Wspólnej, który wyliczony zostanie zgodnie z art. 3 ust. 2 i 3 ustawy z
dnia 24 czerwca 1994 r. o własności lokali,
a Nabywca zobowiązuje się Lokal wraz z prawami przynależnymi nabyć i oświadcza,
że zobowiązania wynikające z niniejszej umowy, w tym zobowiązanie do zawarcia
umowy przenoszącej prawo własności Lokalu, zaciąga z majątku *****.
2. Umowa ustanowienia odrębnej własności Lokalu i przeniesienia jego własności na
Nabywcę

wraz

z

prawami

przynależnymi

zwana

będzie

dalej

„Umową

Rozporządzającą”.
3. Nabywca zobowiązuje się również do zawarcia wraz z Umową Rozporządzającą
umowy o podział do korzystania z Nieruchomości Wspólnej, w ten sposób, że:
1) Nabywca będzie miał bezterminowe prawo do współkorzystania z pomieszczenia
technicznego znajdującego się w Budynku (zwanego dalej „Pomieszczeniem
Technicznym”), wraz z pozostałymi właścicielami lokali znajdujących się w danym
Budynku, z wyłączeniem prawa do korzystania z pomieszczeń technicznych
znajdujących się w budynkach sąsiednich,
[ opcjonalnie] 2) Nabywca będzie miał bezterminowe prawo do wyłącznego
korzystania z naziemnego miejsca postojowego usytuowanego na działce nr 25/7,
oznaczonego kolorem pomarańczowym na załączniku numer 1 do Prospektu
(zwanego dalej „Miejscem Postojowym”),
[ opcjonalnie] 3) Nabywca będzie miał bezterminowe prawo do wyłącznego
korzystania z tarasu przyległego do Lokalu (zwanego dalej „Tarasem”) oraz ogródka
przylegającego do Lokalu oznaczonego kolorem zielonym na załączniku numer 1 do
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Prospektu (zwanego dalej „Ogródek”),
[ opcjonalnie] 4) Nabywca będzie miał bezterminowe prawo do wyłącznego
korzystania z balkonu przylegającego do Lokalu (zwanego dalej „Balkonem”)/ z
dwóch balkonów przylegających do Lokalu (zwanych dalej „Balkonami”).
Nabywca oświadcza, że wyraża zgodę aby pozostałym właścicielom lokali
znajdujących się w budynkach realizowanych w ramach Inwestycji, w zakresie
opisanym w zawieranych z nimi umowach, przysługiwało bezterminowe prawo do
wyłącznego korzystania z miejsc postojowych, ogródków, balkonów lub tarasów
przylegających do niektórych lokali oraz prawo do współkorzystania z pomieszczenia
technicznego, na zasadach określonych powyżej.
Nabywca udzieli Deweloperowi pełnomocnictwa w powyższym zakresie i wyraża
zgodę na udzielanie dalszych pełnomocnictw substytucyjnych oraz na działanie w
imieniu własnym i innych stron czynności.
[zapis jeżeli Nabywca będzie mieć prawo do korzystania z miejsca postojowego na
działce 25/5] Nabywca będzie uprawniony do korzystania na zasadach wyłączności z
naziemnego miejsca postojowego znajdującego się na działce nr 25/5 oznaczonego
kolorem pomarańczowym na załączniku nr 1 do Prospektu, w ramach służebności
gruntowej opisanej w § 1 ust. 4 pkt 2 ppkt c tej umowy oraz zobowiązany do
ponoszenia wszelkich kosztów związanych z eksploatacją i konserwacją tego miejsca.
4. Strony oświadczają, że projektowana powierzchnia ofertowa Lokalu wynosi ****i
stanowi ona podstawę do wyliczenia Ceny, na co Nabywca wyraża zgodę.
5. Strony oświadczają, że projektowana powierzchnia użytkowa Lokalu bez komórki
wynosi ***** i będzie mierzona zgodnie z obowiązującymi przepisami i według
normy PN-ISO 9836:1997 ujętej zgodnie z zatwierdzonym projektem budowlanym.
Strony postanawiają, że słowa „powierzchnia użytkowa” Lokalu użyte w treści
umowy oznaczają każdorazowo powierzchnię użytkową wyliczoną zgodnie z
postanowieniami niniejszego ustępu. Powierzchnia użytkowa powiększona o
powierzchnię użytkową komórki lokatorskiej stanowi podstawę do wpisu do księgi
wieczystej oraz do ewidencji gruntów i budynków, jak również jest podstawą do
ustalania wielkości udziału Nabywcy we współwłasności w Nieruchomości Wspólnej i
może różnić się od powierzchni ofertowej, co Nabywca przyjmuje do wiadomości.
§ 5.
Odbiór
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1. Nabywca ma prawo do otrzymywania od Dewelopera rzetelnej i wyczerpującej
informacji na temat stanu zaawansowania prac budowlanych na Inwestycji.
2. Nabywca ma prawo do uzyskania instrukcji użytkowania przedmiotu umowy oraz
Nieruchomości Wspólnej.
3. Deweloper i Nabywca zobowiązują się dokonać odbioru Lokalu wraz z prawami
przynależnymi w rozumieniu art. 27 Ustawy deweloperskiej (dalej „Odbiór”) w
terminie opisanym poniżej w § 6 tej umowy na zasadach opisanych w załączniku nr 5
do Prospektu. Odbiór będzie poprzedzony ostateczną decyzją o pozwoleniu na
użytkowanie Budynku. Wraz z Odbiorem nastąpi wydanie Lokalu w posiadanie
Nabywcy.
4. Odbiór dokonywany jest w obecności Nabywcy. Z Odbioru sporządza się protokół,
do którego Nabywca może zgłosić wady Lokalu. Deweloper jest zobowiązany, w
terminie 14 dni od dnia podpisania protokołu, doręczyć Nabywcy oświadczenie o
uznaniu wad lub oświadczenie o odmowie uznania wad oraz o jej przyczynach.
Deweloper jest zobowiązany, w terminie 30 dni od dnia podpisania protokołu, usunąć
uznane wady Lokalu. Jeżeli Deweloper, mimo zachowania należytej staranności nie
usunie wady w powyższym terminie, może wskazać odpowiedni, inny termin
usunięcia wad wraz z uzasadnieniem opóźnienia.
W zakresie nieuregulowanym powyżej do odpowiedzialności Dewelopera za wady
fizyczne i prawne Lokalu stosuje się przepisy ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny o rękojmi.
5. Od chwili Odbioru Nabywca zobowiązany jest do pokrywania kosztów
eksploatacyjnych związanych z Lokalem oraz ponosi ryzyko przypadkowej utraty lub
uszkodzenia Lokalu.
6. Nabywca zobowiązuje się do wykonania następujących prac wykończeniowych w
Lokalu: a) wykończenie podłóg, b) montaż stolarki drzwiowej wewnętrznej, c)
zainstalowanie umywalki, wanny/brodzika i muszli klozetowej w łazience lub wc,
d) zamontowanie w kuchni zlewozmywaka oraz trzonu kuchennego, w terminie
wskazanym przez Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego dla Miasta
Wrocławia w decyzji udzielającej pozwolenia na użytkowanie Budynku oraz
zobowiązuje się zawiadomić Dewelopera listem poleconym o zakończeniu prac
wykończeniowych w terminie 14 dni od ich zakończenia.
§ 6.
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Terminy
1. Deweloper oświadcza, że:
1) rozpoczęcie robót budowlanych I etapu nastąpiło 12.11.2015r., a planowany termin
zakończenia II etapu to 30.06.2017r.,
2) zobowiązuje się uzyskać decyzję o pozwoleniu na użytkowanie Budynku w
terminie do dnia 29.08.2017r.
2. Deweloper i Nabywca zobowiązują się protokolarnie dokonać odbioru Lokalu, w
terminie do dnia 28.09.2017r. Deweloper pisemnie zawiadomi Nabywcę o
wyznaczeniu terminu odbioru Lokalu listem poleconym za zwrotnym potwierdzeniem
odbioru.
3. Strony dokonają zawarcia Umowy Rozporządzającej w terminie do dnia
dwudziestego dziewiątego grudnia dwa tysiące siedemnastego roku (29-12-2017
r.).
§ 7.
Cena
1. Nabywca zobowiązuje się zapłacić na rzecz Dewelopera cenę za Lokal wraz
prawami przynależnymi w wysokości brutto ******* zł (***** ) (dalej jako: Cena),
w tym: podatek od towarów i usług w wysokości 8 % (osiem procent) za Lokal oraz
podatek od towarów i usług w wysokości 23,00

% (dwadzieścia trzy procent) za

Miejsce Postojowe.
2. Cena obejmuje infrastrukturę towarzyszącą, wykonaną zgodnie z dokumentacją
projektową oraz udział w Nieruchomości Wspólnej. Nabywca dokonywał będzie wpłat
środków finansowych na otwarty mieszkaniowy rachunek powierniczy Dewelopera
prowadzony w Banku nr ...............................................- Indywidualny Numer
Subkonta albo na inny rachunek wskazany Nabywcy na piśmie przez Dewelopera, co
nie wymaga aneksu do umowy.
Nabywca zobowiązuje siee do zapłaty Ceny w sposoo b (tj. w kwotach i w terminach)
zgodnych z poniższym harmonogramem płatnoss ci:
a) _________ złotych brutto (tj. 10% Ceny) - w terminie 7 (siedmiu) dni od daty
doree czenia Nabywcy przez Dewelopera zawiadomienia o zakonczeniu stanu zero
Budynku, przez co Strony uznajaa odpowiedni wpis do dziennika budowy w
rozumieniu art. 45 ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku – Prawo budowlane (t.j. Dz.U. z
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2013 r.); prace zakończono,
b) _________ złotych brutto (tj. 10% Ceny) - w terminie 7 (siedmiu) dni od daty
doree czenia Nabywcy przez Dewelopera zawiadomienia o zakonczeniu stanu
surowego I piętra Budynku, przez co Strony uznajaa odpowiedni wpis do dziennika
budowy w rozumieniu art. 45 ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku – Prawo budowlane;
prace zakończono,
c) _________ złotych brutto (tj. 10% Ceny) - w terminie 7 (siedmiu) dni od daty
doree czenia Nabywcy przez Dewelopera zawiadomienia o zakonczeniu stanu
surowego otwartego Budynku bez elementów poddasza i więźby dachowej, przez co
Strony uznajaa odpowiedni wpis do dziennika budowy w rozumieniu art. 45 ustawy z
dnia 7 lipca 1994 roku – Prawo budowlane; prace zakończono,
d) _________ złotych brutto (tj. 20% Ceny) - w terminie 7 (siedmiu) dni od daty od
daty doree czenia Nabywcy przez Dewelopera zawiadomienia o zakonczeniu stanu
surowego otwartego Budynku, przez co Strony uznajaa odpowiedni wpis do dziennika
budowy w rozumieniu art. 45 ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku – Prawo budowlane;
termin zakończenia prac 30.04.2017 r.,
e) _________ złotych brutto (tj. 22% Ceny) - w terminie 7 (siedmiu) dni od daty
doree czenia Nabywcy przez Dewelopera zawiadomienia o zakonczeniu stanu
surowego zamkniętego Budynku i 50% instalacji wewnętrznych, przez co Strony
uznajaa odpowiedni wpis do dziennika budowy w rozumieniu art. 45 ustawy z dnia 7
lipca 1994 roku – Prawo budowlane; termin zakończenia prac 30.05.2017 r.,
f) _________ złotych brutto (tj. 13 % Ceny) - w terminie 7 (siedmiu) dni od daty
doree czenia Nabywcy przez Dewelopera zawiadomienia o zakonczeniu pozostałych
50% instalacji wewnętrznych, prac elewacyjnych, sieci i przyłączy przez co Strony
uznajaa odpowiedni wpis do dziennika budowy w rozumieniu art. 45 ustawy z dnia 7
lipca 1994 roku – Prawo budowlane; termin zakończenia prac 30.06.2017 r.,
g) _________ złotych brutto (tj. 15% Ceny) - w terminie 7 (siedmiu) dni od daty od
daty doree czenia Nabywcy przez Dewelopera zawiadomienia o zakonczeniu prac
wykończeniowych Budynku i zagospodarowania terenu przez co Strony uznajaa
odpowiedni wpis do dziennika budowy w rozumieniu art. 45 ustawy z dnia 7 lipca
1994 roku – Prawo budowlane; termin zakończenia prac 30.06.2017 r.
Nabywca otrzyma faktury z tytuły dokonywanych wpłat.
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Kazz de z zawiadomien, o ktorych mowa powyżej zostanie doree czone Nabywcy przez
Dewelopera w formie elektronicznej za potwierdzeniem odbioru na wskazany przez
niego adres e-mail Nabywcy. Kazz de z ww. zawiadomien uznaje siee za skutecznie
doree czone w momencie potwierdzenia przez Nabywcee (rowniezz w formie
elektronicznej) otrzymania danego zawiadomienia, zas w przypadku gdy Nabywca nie
potwierdzi otrzymania danego zawiadomienia w sposob opisany powyzz ej, w terminie
3 (trzech) dni od jego wysłania, Deweloper wyss le do Nabywcy kolejne
zawiadomienie listem poleconym za potwierdzeniem odbioru na wskazany w
niniejszej umowie adres korespondencyjny Nabywcy.
3. W przypadku, gdy nabycie Lokalu przez Nabywcę jest finansowane z kredytu, a
określone w umowie kredytowej terminy płatności poszczególnych transz kredytu na
poczet Ceny są uzależnione od zakończenia realizacji określonego zakresu robót
budowlanych Budynku, opóźnienie wykonania tych robót powoduje automatyczne
przesunięcie terminów płatności danej raty Ceny określonej w umowie, o okres
takiego opóźnienia lub przyspieszenia.
4. W przypadku opóźnienia w zapłacie którejkolwiek z rat Ceny, Deweloperowi
przysługuje prawo naliczenia odsetek ustawowych.
5. Cena nie ulegnie zmianie w przypadku gdyby ostateczna powierzchnia użytkowa
Lokalu okazała się większa od umówionej na podstawie niniejszej umowy.
6. Cena może podlegać zmianie wyłącznie w następujących przypadkach:
1) gdyby ostateczna powierzchnia użytkowa Lokalu okazała się mniejsza od
umówionej na podstawie niniejszej umowy - w takim przypadku Deweloper
zobowiązuje się zwrócić kwotę stanowiącą różnicę w powierzchni użytkowej ustalonej
w niniejszej umowie i ostatecznej powierzchni użytkowej ustalonej w trakcie obmiaru
powykonawczego oraz ceny brutto za 1 m² powierzchni użytkowej ustalonej w
niniejszej umowie w terminie 30 (trzydzieści) dni liczonych od dnia tego obmiaru,
2) w przypadku zmiany stawek podatku VAT – w takim przypadku Nabywca
zobowiązany będzie do uregulowania różnicy w cenie brutto Lokalu wynikającej ze
zmiany stawki podatku VAT w terminie 30 (trzydzieści) dni od daty otrzymania
powiadomienia o zmianie stawki podatku VAT, z zastrzeżeniem uprawnienia Nabywcy
do odstąpienia od niniejszej umowy opisanego w § 9 poniżej.
§ 8.
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Rękojmia
Odpowiedzialność Dewelopera z tytułu rękojmi uregulowana jest w przepisach
kodeksu cywilnego i innych obowiązujących przepisach.
§ 9.
Prawo odstąpienia
1. Ustawowe prawo odstąpienia od niniejszej umowy reguluje art. 29 Ustawy
deweloperskiej.
2. Nabywca ma prawo odstąpić od umowy deweloperskiej w przypadku zmiany
Ceny wynikającej ze zmiany stawki VAT lub w przypadku zmniejszenia
powierzchni użytkowej Lokalu po obmiarze powykonawczym. Prawo odstąpienia
Nabywca może wykonać w terminie 30 dni liczonych od dnia zawiadomienia o
zmianie Ceny wynikającej ze zmiany stawki VAT lub w terminie 30 dni liczonych
od dnia zawiadomienia o zmniejszeniu powierzchni użytkowej Lokalu po
obmiarze powykonawczym.
3. W przypadku odstąpienia od umowy przez Nabywcę zwrot środków
pieniężnych przekazanych Deweloperowi z otwartego mieszkaniowego rachunku
powierniczego nastąpi w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia o
odstąpieniu od umowy, a w przypadku środków pieniężnych znajdujących się na
otwartym mieszkaniowym rachunku powierniczym sposób zwrotu tych środków
reguluje umowa zawarta z Bankiem. W przypadku kiedy Deweloperowi
przysługują kary umowne, środki wypłacane Nabywcy zostaną pomniejszone o
należne Deweloperowi od Nabywcy kary umowne.
4. W przypadku odstąpienia od umowy przez Dewelopera z przyczyn leżących po
stronie Nabywcy, Deweloper dokona zwrotu wpłat Nabywcy przekazanych mu z
otwartego mieszkaniowego rachunku powierniczego, pomniejszonych o karę umowną
naliczoną zgodnie postanowieniami niniejszej umowy, nie później niż w terminie 30
dni od dnia doręczenia Deweloperowi oświadczenia Nabywcy w przedmiocie
wyrażenia zgody na wykreślenie z księgi wieczystej roszczenia o przeniesienie
własności Lokalu, opisanego w ust. 6 poniżej. W przypadku środków znajdujących się
na otwartym mieszkaniowym rachunku powierniczym sposób zwrotu tych środków
reguluje umowa zawarta z Bankiem.
5. W razie odstąpienia od niniejszej umowy, Strony zachowują roszczenia z tytułu
zastrzeżonych kar umownych.
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6. Oświadczenie woli Nabywcy o odstąpieniu od umowy jest skuteczne, jeżeli zostało
zawarte w formie pisemnej i zawiera zgodę na wykreślenie roszczenia o przeniesienie
własności

Lokalu

złożone

w

formie

pisemnej

z

podpisami

notarialnie

poświadczonymi.
7. W przypadku odstąpienia od umowy przez Dewelopera, Nabywca zobowiązuje się
do wyrażenia zgody opisanej w ust. 6 powyżej w terminie 14 dni od doręczenia mu
oświadczenia Dewelopera o odstąpieniu od umowy.
§ 10.
Kary umowne
1. W przypadku nieterminowego odbioru Lokalu z winy Dewelopera, Nabywca może
naliczyć Deweloperowi karę umowną za każdy dzień zwłoki, w wysokości odsetek
ustawowych od Ceny.
2. W przypadku zwłoki w zawarciu Umowy Rozporządzającej z winy leżącej po
jednej ze Stron, druga Strona może naliczyć Stronie pozostającej w zwłoce karę
umowną w wysokości odsetek ustawowych od Ceny za każdy dzień zwłoki.
3. W przypadku odstąpienia od umowy przez Dewelopera z przyczyn leżących po
stronie Nabywcy, Deweloper będzie uprawniony do kary umownej w wysokości 1%
Ceny – jeżeli odstąpienie następuje w terminie 2 miesięcy od dnia zawarcia umowy, a
jeżeli odstąpienie następuje po upływie 2 miesięcy od dnia zawarcia umowy – kara
umowna wynosi 2,5 % Ceny.
4. W przypadku odstąpienia od umowy przez Nabywcę z przyczyn leżących po stronie
Dewelopera, Nabywca będzie uprawniony do kary umownej w wysokości 1% Ceny –
jeżeli odstąpienie następuje w terminie 2 miesięcy od dnia zawarcia umowy, a jeżeli
odstąpienie następuje po upływie 2 miesięcy od dnia zawarcia umowy – kara umowna
wynosi 2,5 % Ceny.
5. Nabywca zobowiązuje się do zapłaty Deweloperowi kary umownej w wysokości
5.000,00 zł, w przypadku odstąpienia od umowy i niezłożenia zgody, opisanej w § 9
ust. 6 tej umowy. Kara umowna płatna będzie na rachunek bankowy wskazany przez
Dewelopera, w terminie 14 (czternaście) dni liczonych od dnia doręczenia pisemnego
wezwania.
§ 11.
Administrowanie Nieruchomością Wspólną
1. Nabywca wyraża zgodę na zawarcie przez Dewelopera umowy o zarządzanie

17

___________________________________________________________________________

Nieruchomością Wspólną z podmiotem wybranym przez Dewelopera lub na
sprawowanie tego zarządu przez Dewelopera (zarząd powierzony).
2. Nabywca zobowiązuje się uczestniczyć w kosztach zarządu Nieruchomością
Wspólną od dnia Odbioru Lokalu. Koszty zarządu Nieruchomością Wspólną nie mogą
odbiegać od cen rynkowych stosowanych dla inwestycji o tego typu standardzie i
podobnej lokalizacji.
3. Deweloper przekaże zarząd Nieruchomością Wspólną zarządowi wybranemu przez
wspólnotę mieszkaniową w terminie 7 dni od dnia powiadomienia Dewelopera o
podjęciu przez wspólnotę mieszkaniową uchwały w sprawie zmiany sposobu zarządu
Nieruchomością Wspólną.
4. Na pokrycie kosztów zarządu Nabywca będzie uiszczać zaliczki w formie bieżących
opłat, płatne z góry do 10 dnia każdego miesiąca.
5. W razie sukcesywnego wyodrębniania lokali, przyjęty przez dotychczasowych
współwłaścicieli sposób zarządu Nieruchomością Wspólną odnosi skutek wobec
każdego kolejnego nabywcy.
§ 12.
Postanowienia końcowe
1. Strony potwierdzają, że umowa niniejsza stanowi całość porozumienia pomiędzy
stronami i zastępuje wszelkie wcześniejsze pisemne i/lub ustne oświadczenia,
negocjacje lub ustalenia, o ile nie zostały one włączone do niniejszej umowy.
2. Strony mają obowiązek powiadomienia na piśmie o każdej zmianie swojego adresu
dla korespondencji - wskazanego w komparycji tego aktu - w terminie do 7 dni od
zaistnienia tej zmiany. Zmiana adresu do doręczeń nie stanowi zmiany niniejszej
umowy i nie wymaga formy aktu notarialnego.
3. Wszelkie zmiany niniejszej Umowy wymagają formy aktu notarialnego pod
rygorem nieważności, z wyłączeniem m.in. tych postanowień, co do których niniejsza
umowa zastrzega odmienny tryb ich modyfikacji.
4. Wszelkie spory wynikające z niniejszej Umowy będą rozstrzygane polubownie, a w
przypadku braku porozumienia przez sąd miejscowo i rzeczowo właściwy.
5. Strony dopuszczają cesję praw i przejęcie obowiązków (długu) wynikających z tej
umowy pod dowolnym tytułem prawnym na osobę trzecią za zgodą Dewelopera.
Umowa powyższa wymagać będzie formy aktu notarialnego.
6. Bank jako właściciel otwartego mieszkaniowego rachunku powierniczego będzie
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miał prawo do przetwarzania danych osobowych Nabywcy w celu wykonania umowy
rachunku powierniczego. Administratorem danych jest bank Powszechna Kasa
Oszczędności Bank Polski S.A. w Warszawie przy ulicy Puławskiej numer 15, 02-515
Warszawa.
7. Nabywca wyraża zgodę na przetwarzanie jego danych osobowych podanych w
umowie lub innych dokumentach, dostarczonych Deweloperowi dla potrzeb realizacji
umowy, do celów związanych z tą realizacją. Nabywca ma prawo wglądu do swoich
danych osobowych oraz do żądania ich poprawienia lub sprostowania.
8. Deweloper oświadcza, że jeżeli w treści aktu znajduje się podkreślony tekst to
stanowi on zmianę jej treści, w rozumieniu art. 22 ust. 2 Ustawy deweloperskiej,
w stosunku do wzoru tej umowy załączonego do prospektu informacyjnego lub
stanowi dodanie nowych postanowień lub stanowi zmianę postanowień zawartych
w prospekcie informacyjnym, poza oczywistymi omyłkami pisarskimi lub
uzupełnieniem umowy w zakresie indywidualnych uzgodnień Stron co do
konkretnego przedmiotu umowy i praw z nim związanych, terminów, Ceny czy
sposobu płatności, o czym Nabywca został poinformowany i na co wyraża zgodę.
§ 13.
Wniosek wieczystoksięgowy
1. Wobec zawarcia dokumentowanej niniejszym aktem umowy jej strony żądają,
aby notariusz działając na podstawie art. 79 pkt 8a i art. 92 ust. 4 ustawy z dnia
14 lutego 1991r. Prawo o notariacie, dokonał czynności polegającej na złożeniu za
pośrednictwem systemu teleinformatycznego wniosku wieczystoksięgowego do
Sądu Rejonowego dla Wrocławia - Krzyków we Wrocławiu IV Wydział Ksiąg
Wieczystych o wpis w dziale III księgi wieczystej nr WR1K/00337758/9 roszczenia
na rzecz ******* o ustanowienie odrębnej własności lokalu mieszkalnego o numerze
roboczym ******, znajdującego się na ***** kondygnacji w budynku ****** przy ul.
Krzemienieckiej we Wrocławiu, o projektowanej powierzchni użytkowej *****
przeniesienie prawa własności tego Lokalu wraz z prawami przynależnymi, w terminie
i na warunkach określonych w niniejszej umowie.
2. Notariusz poinformował stawających 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
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czynności notarialnej.
§ 14.
Koszty
Wszelkie koszty związane z zawarciem niniejszej Umowy ponoszą Strony po połowie,
natomiast koszty Umowy Rozporządzającej ponosi Nabywca.
§ 15.
Opłaty
Pobrano:
1) opłatę sądową na podstawie art. 43 pkt 3) ustawy z dnia 28 lipca 2005 r. o kosztach
sądowych w sprawach cywilnych (Dz. U. Nr 167 z 2005 r., poz. 1398)
w kwocie

***,00 zł

Opłata sądowa pobrana przy akcie będzie zarejestrowana w Repertorium A pod
numerem złożonego wniosku wieczysto księgowego.
2) taksę notarialną na podstawie §§ 2, 3 i 6 Rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości
z dnia 28 czerwca 2004 r. w sprawie maksymalnych stawek taksy notarialnej (Dz. U.
Nr 148, poz. 1564) w kwocie

***,00 zł

3) podatek od towarów i usług (VAT) – 23 % od kwoty z pkt 2)

***,00 zł

=============================================================
Razem: ***,00 zł
Powyższe opłaty nie obejmują kosztów wypisów tego aktu, które wraz z podstawą
prawną ich pobrania zostaną podane na każdym z wypisów.
Akt ten odczytano, przyjęto i podpisano.

