ZAŁĄCZNIK NR 6 DO UMOWY DEWELOPERSKIEJ
Zasady wprowadzania zmian aranżacyjnych – etap II
§ 1.
1. Niniejszy załącznik dotyczy uregulowania zasad wprowadzania zmian aranżacyjnych
Lokalu.
2. Sformułowania zawarte w tym załączniku pisane wielką literą mają takie znaczenie jak
zdefiniowano w umowie deweloperskiej chyba, że postanowiono inaczej.
§ 2.
1. Nabywca na prawo zgłosić Deweloperowi propozycje zmian aranżacyjnych Lokalu w
terminie do dnia 15.05.2017 r.
2. W przypadku wyrażenia przez Dewelopera zgody na wykonanie zmian aranżacyjnych
uzgodnionych z Nabywcą, ich zlecenie Deweloperowi następuje z zachowaniem poniższych
zasad:
1) zmiany aranżacyjne są zgodne ze sztuką budowlaną i prawem budowlanym, nie stanowią
zmian istotnych w rozumieniu art. 36a ustawy prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994r. (tekst
jedn. Dz.U.2016.290) oraz zostaną zaakceptowane przez głównego projektanta Inwestycji,
2) uzgodnienie szczegółowych warunków wykonania zmian aranżacyjnych zapisane będzie w
podpisanym przez obie strony protokole zmian, który będzie obejmował w szczególności:
- specyfikację zamówionych przez Nabywcę zmian, w tym wykonania robót dodatkowych lub
zamiennych, bądź zaniechania wykonania części robót,
- określenie czasu niezbędnego na wykonanie zmian, z ewentualną zmianą terminu
przekazania Lokalu do Odbioru,
- określenie kwoty brutto różnicy ceny robót dodatkowych i robót zaniechanych (wg stawek
obowiązujących u Dewelopera),
co zostanie potwierdzone ewentualnym aneksem do niniejszej umowy jeżeli zmianie
podlegają ustalenia umowy deweloperskiej zawartej między stronami.
§ 3.
1. W przypadku wykonania przez Nabywcę zmian aranżacji Lokalu po Odbiorze przez
Nabywcę, Nabywca ma obowiązek:
1) wykonania projektu,
2) uzgodnienia planowanych zmian z projektantem Inwestycji oraz zarządcą/ zarządem
wspólnoty mieszkaniowej lub – w przypadku nie zawiązania się wspólnoty mieszkaniowej – z
Deweloperem,
3) uzyskania stosownych pozwoleń, jeśli są konieczne zgodnie z obowiązującymi przepisami,
w tym z prawem budowlanym (uzyskanie zgody projektanta Inwestycji nie zwalnia Nabywcy
z tego obowiązku),
4) zapewnienia nadzoru technicznego,
5) dostarczenia projektantowi Inwestycji oraz zarządcy/ zarządowi wspólnoty mieszkaniowej
lub – w razie nie zawiązania się wspólnoty mieszkaniowej Deweloperowi – kopii
dokumentacji wprowadzonych zmian.

