ZAŁĄCZNIK NR 5 DO UMOWY DEWELOPERSKIEJ
Zasady odbioru Lokalu
§ 1.
1. Niniejszy załącznik dotyczy uregulowania zasad odbioru Lokalu i przylegających do niego
ogródka/balkonu/tarasu (zwany dalej „Przedmiotem Umowy”) oraz prowadzenia prac
wykończeniowych w uzupełnieniu postanowień zawartych w umowie deweloperskiej.
2. Sformułowania zawarte w tym załączniku pisane wielką literą mają takie znaczenie jak
zdefiniowano w umowie deweloperskiej chyba, że postanowiono inaczej.
§ 2.
Do czasu odbioru Przedmiotu Umowy Nabywca ma prawo do dwóch wizyt na terenie
Nieruchomości w terminie i na zasadach ustalonych przez Dewelopera. Prawo to może być
przez Dewelopera wykonane także przez umożliwienie Nabywcy uczestnictwa w dniach
otwartych zorganizowanych na terenie Inwestycji, poprzez pisemne zawiadomienie Nabywcy
o terminie dni otwartych, i prawo to uważa się za zrealizowane także w razie braku
uczestnictwa Nabywcy w takim wydarzeniu.
§ 3.
1. Deweloper pisemnie zawiadomi Nabywcę o wyznaczeniu terminu Odbioru Przedmiotu
Umowy.
2. Odbiór Przedmiotu Umowy odbędzie przy świetle dziennym. Nabywca uprawniony jest do
odbioru Przedmiotu Umowy przy uczestnictwie wybranych osób, w szczególności
posiadających stosowne kwalifikacje i wiedzę budowlaną.
3. Strony postanawiają, że dokonując odbioru Nabywca jest zobowiązany do zbadania stanu
technicznego Przedmiotu Umowy oraz jakości wykonanych prac z należytą starannością.
4. Przy odbiorze Deweloper wręczy Nabywcy instrukcję użytkowania Przedmiotu Umowy i
nieruchomości wspólnej, a Nabywca zobowiązuje się z nią zapoznać i przestrzegać zawartych
w niej regulacji.
§ 4.
1. Za gotowy do odbioru uważa się Przedmiot Umowy z pominięcie usterek nie
uniemożliwiających jego przyszłego użytkowania, a w przypadku Lokalu – nie
uniemożliwiających prowadzenia prac wykończeniowych.
2. Z Odbioru sporządza się protokół, do którego Nabywca może zgłosić wady Przedmiotu
Umowy.
3. 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 Przedmiotu Umowy. Jeżeli Deweloper, mimo zachowania należytej
staranności nie usunie wady w powyższym terminie, może wskazać odpowiedni, inny termin
usunięcia wad wraz z uzasadnieniem opóźnienia.
§ 5.
1. Nabywca zobowiązuje się przestrzegać porządku, korzystać z Nieruchomości Wspólnej w
sposób nieutrudniający korzystania z niej przez innych użytkowników oraz przestrzegać
zasad użytkowania Przedmiotu Umowy i Nieruchomości Wspólnej zawartych w otrzymanej
od Dewelopera instrukcji.
2. Nabywca zobowiązuje się utrzymywać Przedmiot Umowy i Nieruchomość Wspólną w
należytym stanie, ponosić wydatku związane z utrzymaniem Przedmiotu Umowy oraz
uczestniczyć w kosztach zarządu Nieruchomością Wspólną od dnia Odbioru.
§ 6.
1. Prace uciążliwe Nabywca zobowiązuje się wykonywać w dni, które nie są dniami
ustawowo wolnymi od pracy w godzinach od 7.00 do 17.00.

2. Nabywca oraz osoby prawne i fizyczne wykonujące prace wykończeniowe na jego zlecenie
będą stosować się do poleceń kierownika budowy, a w szczególności będą stosować się do
wymogów BHP i planu BIOZ obowiązującego na budowie.
3. Nabywca jest odpowiedzialny za osoby przy pomocy, których wykonuje prace na zasadzie
ryzyka.
4. Nabywca zobowiązuje się nie wykonywać jakichkolwiek zmian w układzie pomieszczeń
Lokalu oraz jego standardzie w stosunku do projektu budowlanego oraz wykonawczego bez
pisemnej zgody Dewelopera.

