Repertorium A numer

/2015

AK T N OTAR IALNY
Dnia ............... roku dwa tysiące piętnastego (...........2015), przed notariuszem dr
Rafałem Citowiczem, w Kancelarii Notarialnej we Wrocławiu, przy ulicy Szewskiej
numer 61-62 lok. 1a, stawili się:------------------------------------------------------------------1. Agata SALWIRAK, córka Andrzeja i Danuty,------------------------------legitymująca się dowodem osobistym serii i numer: ATH 435189,
PESEL 83060412286, zamieszkała w Obornikach Śląskich (55-120),
przy ulicy Skłodowskiej - Curie 14 m. 23,------------------------------------która oświadcza, że przy akcie tym działa:------------------------------------- jako Pełnomocnik, w imieniu i na rzecz spółki pod firmą
ELASBUD spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka
komandytowa z siedzibą w Obornikach Śląskich (55-120), przy ulicy
Łokietka 16, wpisanej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru
Sądowego, prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia –
Fabrycznej we Wrocławiu VI Wydział Gospodarczy pod numerem KRS
0000491679, NIP 9151791814, REGON 022316329,------------------------ na podstawie pełnomocnictwa sporządzonego w formie aktu
notarialnego dnia 21 maja 2015 roku, Repertorium A numer 3120/2015,
przed notariuszem dr Rafałem Citowiczem, w Kancelarii Notarialnej we
Wrocławiu, przy ulicy Szewskiej numer 61-62 lok. 1a, udzielonego jej
przez Prezesa Zarządu Spółki pod firmą ELASBUD Spółka z
ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Obornikach Śląskich (55120), przy ulicy Łokietka 16, wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców
Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000166570,
REGON: 93042110900000, NIP: 9151498008 – komplementariusza
Spółki pod firmą ELASBUD spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
spółka komandytowa z siedzibą w Obornikach Śląskich, uprawnionego
do jednoosobowej reprezentacji ELASBUD Spółki z ograniczoną
odpowiedzialnością z siedzibą w Obornikach Śląskich, i w tym
charakterze wpisanego do powołanego rejestru sądowego, oraz------------ na podstawie zgody zawartej w uchwale nr 8/2015 z dnia 15
maja 2015 r. Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników ELASBUD
spółki z ograniczoną odpowiedzialnością spółki komandytowej z
siedzibą w Obornikach Śląskich, w sprawie wyrażenia zgody na
podpisywanie jednoosobowo przez Agatę Salwirak umów
deweloperskich i umów przeniesienia prawa własności dotyczących
inwestycji, których inwestorem jest ELASBUD Sp. z o.o. sp. k.,---------którą to informację odpowiadającą odpisowi aktualnemu z Rejestru
Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, z dnia ......... 2015 r.,
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godz. ................, i zgodę zawartą w uchwale z dnia 15 maja 2015 r. przy
akcie niniejszym przedkłada, a także wypis którego to pełnomocnictwa
przy akcie niniejszym okazuje i oświadcza, że:------------------------------- pełnomocnictwo to do dnia dzisiejszego nie zostało odwołane ani
zmienione, ani z innych przyczyn pełnomocnictwo to nie wygasło,------- powyższa Spółka istnieje, nie jest w stanie likwidacji lub
upadłości, ani nie toczy się wobec niej żadne postępowanie w trybie
ustawy prawo upadłościowe i naprawcze, a także, że nie został
zgłoszony wniosek o wszczęcie takiego postępowania, oraz nie zachodzą
okoliczności uzasadniające wszczęcie takiego postępowania,-------------- zgoda żadnego innego organu Spółki, do dokonania poniższej
czynności nie jest wymagana,---------------------------------------------------- ona działa w granicach swojego umocowania,----------------------– zwanej w dalszej części umowy „DEWELOPEREM”.----------------2. ……………………., syn …………………,-----------------------------------legitymujący się dowodem osobistym serii i numer: …………….,
PESEL ……………….., zamieszkały ……………………...,-------------– zwany w dalszej części umowy „NABYWCĄ”. ------------------------Tożsamość stawających notariusz ustalił na podstawie okazanych dowodów
osobistych. ------------------------------------------------------------------------------------------Strony oświadczają, że nie zachodzą w stosunku do nich okoliczności
wymienione w art. 40 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 10 kwietnia 1974 r. o ewidencji
ludności i dowodach osobistych (t. j.: Dz. U. z 2006 r. Nr 139, poz. 993 z późn. zm.) a
także, że znane są im skutki wynikające z art. 43 ust. 1 pkt 5 tej ustawy i zapewniają, że
okazane przez nich dowody osobiste są nadal ważne.------------------------------------------

UMOWA DEWELOPERSKA
§ 1.
OPIS PRZEDSIĘWZIĘCIA DEWELOPERSKIEGO
1. Agata SALWIRAK, działająca w imieniu i na rzecz spółki pod firmą
ELASBUD spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka komandytowa z siedzibą
w Obornikach Śląskich oświadcza, że na nieruchomości położonej we Wrocławiu przy
ulicy Arbuzowej numer 3 (trzy) i ulicy Arachidowej numer 14 (czternaście), (działka nr
51 AM 17 obręb Stabłowice), dla której to nieruchomości Sąd Rejonowy dla Wrocławia
– Krzyków we Wrocławiu, IV Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą
Kw nr WR1K/00215648/4, Deweloper wznosi i zamierza zrealizować, zespół
połączonych dwóch budynków mieszkalnych wielorodzinnych z garażem
wielostanowiskowym w kondygnacji - 1 oraz na czterech kondygnacjach nadziemnych
samodzielnych lokali mieszkalnych wraz pomieszczeniami przynależnymi do lokali
mieszkalnych, zwane dalej „Przedsięwzięciem Deweloperskim” polegające na:----------a) wybudowaniu w pierwszym etapie budynku mieszkalnego wielorodzinnego,

Strona |3

jednoklatkowego wraz z balkonami, tarasami i ogródkami przydomowymi na
parterze przy ulicy Arbuzowej numer 3, oznaczonego jako Budynek A, -----------b) wybudowaniu w drugim etapie budynku mieszkalnego wielorodzinnego,
jednoklatkowego wraz z balkonami, tarasami i ogródkami przylokalowymi na
parterze przy ulicy Arachidowej numer 14, oznaczonego jako Budynek B. Etap
drugi wybudowany zostanie po zrealizowaniu etapu pierwszego, -------------------c) wybudowaniu w pierwszym i drugim etapie na kondygnacji - 1, dwóch garaży
wielostanowiskowych, które po uzyskaniu pozwolenia na użytkowanie będą
stanowić dwa wyodrębnione lokale niemieszkalne, w rozumieniu ustawy o
własności lokali, ----------------------------------------------------------------------------d) wykonaniu niezbędnej infrastruktury technicznej, tj. oświetlenia, przyłączy
wodnych,
kanalizacyjnych,
gazowych,
telekomunikacyjnych,
teleinformatycznych i energetycznych; --------------------------------------------------e) zagospodarowaniu terenu, w tym wykonaniu obiektów małej architektury oraz
miejsc postojowych zlokalizowanych na zewnątrz. -----------------------------------2. Opisana działka numer 51 została podzielona na: ------------------------------------ niezabudowaną działkę numer 51/1 o powierzchni 0,0033 ha, ---------------------- niezabudowaną działkę numer 51/2 o powierzchni 0,3314 ha oraz ----------------- niezabudowaną działkę numer 51/3 o powierzchni 0,3176 ha, ---------------------który to podział decyzją numer 17/2015 Prezydenta Wrocławia z dnia 20 stycznia
2015 roku został zatwierdzony i jest zgodny z zapisem miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego, z którego wynika, że działka numer 51/1
przeznaczona jest pod lokalizację stacji transformatorowej, natomiast działka numer
51/2 położona przy ulicy Arbuzowej numer 3 oraz działka numer 51/3 położona
przy ulicy Arachidowej numer 14, znajdują się na terenie oznaczonym symbolem
8MN, przeznaczonym pod zabudowę mieszkaniową wielorodzinną. ------------------3. Zgodnie z art. 99 ustawy o gospodarce nieruchomościami, podział działki
numer 51 dokonany został pod warunkiem, że przy zbywaniu działek powstałych w
wyniku podziału zostaną ustanowione odpowiednie służebności, o których mowa w art.
93 ust. 3 w/w ustawy. ------------------------------------------------------------------------------Ponadto Deweloper oświadcza, że na nieruchomości zostaną ustanowione
poniższe służebności:-------------------------------------------------------------------------------a) nieograniczona w czasie służebność polegająca między innymi na prawie
przeprowadzenia i umiejscowienia wszystkich koniecznych inwestycji
infrastrukturalnych, a w szczególności sieci i przyłączy energii elektrycznej,
użytkowania hydrofora, wody, kanalizacji sanitarnej i deszczowej z działki numer
51/3 do przyłączy zlokalizowanych na działce numer 51/2 AM-18, gazu,
telekomunikacji, oraz innych, jak również udostępniania działki w celu
wykonywania czynności związanych z konserwacją oraz usuwaniem awarii
przyłączy, o których mowa powyżej oraz umożliwieniu dojazdu do przyłączy,
pracy ciężkiego sprzętu i całodobowego swobodnego dostępu w celu
dokonywania przeglądów, napraw, remontów, konserwacji i innych czynności
związanych z eksploatacją zainstalowanych urządzeń i utrzymaniem tych
urządzeń,--------------------------------------------------------------------------------------b) nieograniczona w czasie służebność polegająca na prawie korzystania ze
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śmietnika przez właścicieli lokali mieszkalnych w budynku położonym na działce
numer 51/3 AM-18 obręb Stabłowice, ---------------------------------------------------c) nieograniczona w czasie służebność polegająca na prawie przejazdu i przechodu
do przepompowni zlokalizowanej w podziemnym garażu w budynku położonym
na działce numer 51/2 obręb Stabłowice w celu odwodnienia garaży w podziemiu
budynku położonego na działce nr 51/3, ------------------------------------------------d) nieodpłatna i nieograniczona w czasie służebność przejazdu i przechodu przez
działkę numer 51/2 do działki numer 51/3 AM-18 obręb Stabłowice. --------------4. Opisaną nieruchomość reprezentowana Spółka nabyła na podstawie umowy
zamiany, za numerem Rep. A – 1339/2014, sporządzonej dnia 21 lutego 2014 r. w
Kancelarii Notarialnej we Wrocławiu przed notariuszem Markiem Leśniakiem. ---------5. W dniu 18 lipiec 2013 roku została wydana z upoważnienia Prezydenta
Wrocławia decyzja numer 3431/2013 zatwierdzająca projekt budowlany i udzielająca
pozwolenia na budowę dla Andrzeja Salwirak, prowadzącego działalność gospodarczą
pod nazwą Elasbud Salwirak z siedzibą w Obornikach Śląskich, budynku mieszkalnego
wielorodzinnego z usługami oraz garażem w części podziemnej wraz z infrastrukturą
zewnętrzną bez sieci i przyłączy na działce o numerze 51, AM-18, obręb Stabłowice,
położonej we Wrocławiu, która zgodnie z zaświadczeniem numer 11699/13 z dnia 30
września 2013 roku stała się ostateczna. --------------------------------------------------------6. W dniu 08 maja 2014 roku decyzją numer 2002/2014 wydaną z upoważnienia
Prezydenta Wrocławia, pozwolenie na budowę wraz ze wszystkimi zawartymi w
decyzji 3431/2013 warunkami przeniesione zostało na Dewelopera – spółkę pod firmą
ELASBUD spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółkę komandytową z siedzibą
w Obornikach Śląskich przy ul Łokietka 16, która zgodnie z zaświadczeniem numer
10602/14 z dnia 30 października 2014 roku stała się ostateczna.----------------------------7. Wdniu 09 maja 2014 roku z upoważnienia Prezydenta Wrocławia zostało
wydane postanowienie o sprostowaniu omyłki w decyzji o pozwoleniu na budowę i
wykreśleniu słowa ,,usługi”. Nowe brzmienie treści pozwolenia na budowę jest
następujące: ,,budynku mieszkalnego wielorodzinnego wraz z garażem podziemnym
oraz infrastrukturą zewnętrzną bez sieci i przyłączy na posesji przy ulicy Arbuzowej we
Wrocławiu”. -----------------------------------------------------------------------------------------8. Dnia 26 sierpnia 2014 roku przed notariuszem Piotrem Pauterem z siedzibą
Kancelarii Notarialnej we Wrocławiu przy ulicy Wita Stwosza nr 15 lok. nr 7, za
numerem Rep. A – 2585/2014 zawarta została przedwstępna umowa sprzedaży ok.
33 m2 gruntu, wydzielonego z działki nr 51 pod budowę trafostacji oraz umowa
ustanowienia nieodpłatnej służebności przesyłu i dojazdu do trafostacji dla TAURON
Dystrybucja Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie. Służebność przesyłu i dojazdu
ujawniona zostanie w dziale III księgi wieczystej. --------------------------------------------9. W dziale I–O księgi wieczystej Kw nr WR1K/00215648/4, wpisane są
wzmianki numer:------------------------------------------------------------------------------------- DZ. KW./WR1K/7529/15/1 z dnia 17 lutego 2015 r.;--------------------------------- DZ. KW./WR1K/7528/15/1, z dnia 17 lutego 2015 r. oraz--------------------------- DZ. KW./WR1K/7527/15/1, z dnia 17 lutego 2015 r.,-------------------------------które to wzmianki dotyczą:-------------------------------------------------------------------- ujawnienia podziału działki numer 51, szczegółowo opisanego w pkt 2
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niniejszego paragrafu,--------------------------------------------------------------------------- odłączenia z księgi wieczystej Kw nr WR1K/00215648/4, działek numer 51/1 i
51/3 i założenie dla działek tych nowych ksiąg wieczystych. ----------------------------10. W dziale III księgi wieczystej Kw nr WR1K/00215648/4, wpisana jest
wzmianka numer DZ.KW./WR1K/7530/15/1, z dnia 17 lutego 2015 r., która to
wzmianka dotyczy wpisania nieodpłatnej, bezterminowej służebności gruntowej
przechodu i przejazdu na rzecz każdoczesnego właściciela działki gruntu nr 51/1,
położonej we Wrocławiu AM-18, a także wpisane są:----------------------------------------- nieodpłatna bezterminowa służebność przesyłu ustanowiona zgodnie z par. 7
umowy, stanowiącej podstawę wpisów na rzecz spółki pod firmą TAURON
DYSTRYBUCJA S.A. z siedzibą w Krakowie, oraz--------------------------------------- nieodpłatna i nieograniczona w czasie służebność przesyłu, polegająca na
prawie wykonania zewnętrznych i wewnętrznych sieci instalacji dla budynków przy
ul. Arbuzowej 3 i Arachidowej 14: telewizyjnej, komputerowej i telefonicznej oraz
całodobowego, swobodnego dostępu do w/w sieci w celu dokonywania przeglądów,
napraw, remontów, konserwacji i innych czynności związanych z eksploatacją
zainstalowanych urządzeń oraz prawie instalacji nowych obwodów w przypadku
planów rozbudowy sieci w pasie o szerokości do 1 metra na rzecz spółki pod firmą
INTERNET UNION SPÓŁKA AKCYJNA z siedzibą we Wrocławiu.--------------11. Dział IV księgi wieczystej Kw nr WR1K/00215648/4 wpisana jest
wzmianka numer DZ.KW./WR1K/23691/15/1, z dnia 15 maja 2015 r., która to
wzmianka dotyczy wpisu hipoteki na rzecz Powszechnej Kasy Oszczędności Banku
Polskiego Spółki Akcyjnej z siedzibą w Warszawie.------------------------------------------12. Deweloper oświadcza, że zmiany stanu wpisów i wzmianek w księdze
wieczystej nie stanowią i nie będą stanowiły zmiany wzoru umowy deweloperskiej
stanowiącej załącznik do prospektu informacyjnego doręczonego Nabywcy. -------------13. W związku z realizacją inwestycji i w celu jej planowanego i prawidłowego
finansowania Deweloper planuje zaciągnąć kredyt inwestorski w wysokości 58%
(pięćdziesiąt osiem procent) zakresu i wartości przedsięwzięcia deweloperskiego, w
banku PKO BP lub innym, który ma w pakiecie kredytowanie budownictwa
mieszkaniowego. Pozostała wartość i zakres przedsięwzięcia deweloperskiego w
wysokości 42% (czterdziestu dwóch procent) wykonana zostanie ze środków własnych
Dewelopera. Zabezpieczeniem spłaty kredytu będzie hipoteka - wpisana w dziale IV
Księgi Wieczystej do kwoty 9.450.000,00 złotych (słownie; dziewięć milionów
czterysta pięćdziesiąt tysięcy złotych) na przysługującym Deweloperowi prawie
własności nieruchomości opisanej w pkt 2. niniejszego paragrafu, przy czym Deweloper
zobowiązuje się przedłożyć Nabywcy oświadczenie banku który udzieli kredyt
inwestycyjny z którego będzie wynikać przyrzeczenie wyrażenia zgody na zwolnienie
nieruchomości z obciążenia hipoteką (tj. oświadczenia woli skutkującego zwolnieniem
z obciążeń hipoteką wyodrębnionego lokalu i przeniesienia na Nabywcę jego własności
wraz ze stosownym udziałem w prawie do części wspólnych budynku oraz
przynależnego gruntu w stanie wolnym), która nastąpi po spełnieniu określonych
warunków, i zostanie złożona w formie prawem przewidzianej, w terminie do 7 dni od
wpłacenia całej kwoty nabycia. ------------------------------------------------------------------14. Wobec Dewelopera nie toczy i nie były dotąd prowadzone żadne
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postępowania sądowe ani administracyjne, które miałyby wpływ na skuteczność
niniejszej umowy, w szczególności postępowanie egzekucyjne, upadłościowe lub
naprawcze, którego przedmiotem jest opisana szczegółowo w lit. a) nieruchomość, ani
nie został złożony wniosek o wszczęcie takich postępowań, oraz że Deweloper nie
został postawiony w stan likwidacji, a także nie zalega ze składkami na rzecz ZUS.-----15. Deweloper nie posiada żadnych zaległości w opłatach i podatkach, do których
zastosowanie mają przepisy ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku Ordynacja Podatkowa
(tekst jednolity: Dz. U. z 2012 r., poz. 749 z późn. zm.) i nie zachodzą przesłanki, aby
Skarbowi Państwa lub jednostce samorządu terytorialnego mogła przysługiwać na
nieruchomości opisanej w lit. a) hipoteka przymusowa.--------------------------------------16. Deweloper oświadcza, że w ramach prowadzonej działalności gospodarczej
zobowiązuje się do:---------------------------------------------------------------------------------a) wybudowania na nieruchomości objętej księgą wieczystą Kw nr
WR1K/00215648/4, zgodnie z zasadami sztuki budowlanej, projektem i
ostatecznym pozwoleniem na budowę – przedsięwzięcia deweloperskiego,
opisanego w § 1. pkt 1. lit a, b, c, d, e, lecz w pierwszym etapie (budynek A)
budynek mieszkalny wielorodzinny, w całości podpiwniczony z garażem
wielostanowiskowym, cztery kondygnacje nadziemne przy ulicy Arbuzowej
numer 3, --------------------------------------------------------------------------------------b) do zawarcia w formie aktu notarialnego, umowy w celu odpłatnego przeniesienia
na rzecz Nabywcy prawa odrębnej własności Lokalu wraz z przynależnościami i
związanymi z nim prawami, o którym mowa w § 3. pkt 1., w terminie do 30 lipca
2016 roku. -----------------------------------------------------------------------------------§ 2.
OŚWIADCZENIA STRON
1. Deweloper oświadcza, że żadna z informacji zamieszczonych w prospekcie
informacyjnym (stanowiącym załącznik i będącym integralną częścią niniejszej
umowy) według najlepszej wiedzy Dewelopera, na chwilę obecną nie uległa zmianie.
Informacje zawarte w załączonym prospekcie informacyjnym zawierają pełne
informacje, jako wymagalne i są zgodne z art. 18 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 16 września
2011 roku o ochronie praw nabywcy lokalu mieszkalnego lub domu jednorodzinnego
(Dz. U. z 2011 roku, nr 232, poz. 1377 „Ustawa o ochronie praw Nabywcy”) zwanej w
dalszej części Ustawą, a Nabywca oświadcza, że zapoznał się z treścią prospektu i nie
wnosi do niego żadnych zastrzeżeń. -------------------------------------------------------------2. Teren, na którym zaprojektowano przedsięwzięcie określone w § 1. pkt 1.
objęty jest ustaleniami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla
zespołu urbanistycznego Stabłowice I i III we Wrocławiu, zgodnie z Uchwałą Rady
Miejskiej Wrocławia nr XLIX/3118/06 z dnia 06.04.2006 roku i zlokalizowane jest na
terenie oznaczonym 8MW (teren zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej). ------------3. Deweloper oświadcza, że na żądanie Nabywcy (zgodnie z art. 21 Ustawy z
dnia 16 września 2011 roku o ochronie praw nabywcy lokalu mieszkalnego lub domu
jednorodzinnego (Dz. U. z 2011 roku, nr 232, poz. 1377), w terminie uzgodnionym
przez Strony, zapewni możliwość zapoznania się w biurze sprzedaży Dewelopera,
położonym we Wrocławiu przy ulicy Oliwkowej numer 14 lok. 2 z: ------------------------

Strona |7

a) aktualnym stanem księgi wieczystej dla nieruchomości opisanej w § 1. o numerze
Kw nr WR1K/00215648/4;----------------------------------------------------------------b) aktualnym wypisem do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego
numer KRS 0000491679;------------------------------------------------------------------c) projektem architektoniczno – budowlanym Przedsięwzięcia Deweloperskiego, o
którym mowa w § 1. ust. 1. i kopiami decyzji (pozwolenia na budowę) opisanym
w § 1. ust. 5., 6. i 7.; ------------------------------------------------------------------------d) dokumentacją finansową Spółki.----------------------------------------------------------4. Deweloper oświadcza, że decyzje udzielające pozwolenia na budowę nie
zostały zaskarżone i są decyzjami ostatecznymi. ----------------------------------------------5. Deweloper oświadcza, że rozpoczęcie przedsięwzięcia określonego w § 1. pkt
1. nastąpiło w dniu 1 kwietnia 2014 roku, a zakończenie prac nastąpi do 30 marca
2016 roku.-------------------------------------------------------------------------------------------6. Deweloper oświadcza, że przedmiot umowy opisany w § 3. pkt 1. zobowiązuje
się wykonać i przekazać do odbioru jakościowego zgodnie z warunkami niniejszej
umowy w terminie do dnia 30 marca 2016 roku zwanym Terminem Przekazania
Lokalu Protokołem Odbioru po uzyskaniu Pozwolenia na Użytkowanie pierwszego
etapu (Budynek A).---------------------------------------------------------------------------------§ 3.
PRZEDMIOT UMOWY ORAZ CENA
1. Nabywca oświadcza, że zapoznał się z opisem technicznym, infrastrukturą
(zagospodarowaniem),
lokalizacją
inwestycji,
projektem
architektonicznokonstrukcyjnym, w tym z rzutami wszystkich kondygnacji oraz położeniem na rzutach
mieszkań – i na tej podstawie dokonał wyboru:------------------------------------------------a) lokalu mieszkalnego, oznaczonego na projekcie ………….., położonego na …….
kondygnacji ( ……..piętro), o powierzchni użytkowej ……….m2 (….. …../100
metra kwadratowego), składającego się z: ……………….. oraz pomieszczenia
przynależnego – komórki lokatorskiej, oznaczonej na projekcie numerem
……….., położonej na ................. kondygnacji (................ piętro) o powierzchni
użytkowej ……m2 ( ….. …../100 metra kwadratowego), do którego to lokalu
przylega balkon/ taras/ ogródek przydomowy o powierzchni ………..m2 (do
wyłącznego użytku), wraz ze związanym z nim stosownym udziałem w
nieruchomości wspólnej – to znaczy w prawie własności nieruchomości oraz w
częściach budynku i urządzeniach, które nie służą wyłącznie do użytku
właścicieli lokali – ustalonym zgodnie z art. 3 ustawy z dnia 24 czerwca 1994
roku o własności lokali,--------------------------------------------------------------------b) udziału wynoszącego 1/38 części w prawie własności lokalu niemieszkalnego –
garażu wielostanowiskowego, w ramach którego to udziału Nabywcy
przysługiwać będzie prawo do wyłącznego korzystania z miejsca postojowego
oznaczonego numerem budowlanym ………….---------------------------------------2. Strony ustalają, że całkowita cena sprzedaży brutto przedmiotu umowy
opisanego w punkcie 1 lit a) i b) wynosi łącznie …………………… złote (słownie:
………………… złote) i obejmuje: -------------------------------------------------------------a) cenę sprzedaży lokalu mieszkalnego, która wynosi: …………m2 x ……..zł/m2 =
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………………………………….. złotych brutto w tym podatek VAT 8%, -------b) cenę sprzedaży miejsca postojowego w garażu wielostanowiskowym, która
wynosi ……..…………………… zł/miejsce brutto w tym podatek VAT 23%. --3. Całkowita cena sprzedaży brutto obejmuje przynależny do lokalu
mieszkalnego udział w nieruchomości wspólnej – to znaczy w prawie własności
Nieruchomości oraz w częściach budynku i urządzeniach. ----------------------------------4. Deweloper oświadcza, że zobowiązuje się do zrealizowania Przedsięwzięcia
Deweloperskiego opisanego w § 1. ust 1. oraz uzyskania pozwolenia na użytkowanie, a
następnie uzyskania zaświadczenia o samodzielności lokalu, opisanego w § 3. pkt 1 lit.
a) i b) i przeniesienia prawa własności tego Lokalu wraz z przynależnościami i miejsca
postojowego oraz praw niezbędnych do korzystania z Lokalu wraz z przynależnościami,
i miejsca postojowego na Nabywcę, a Nabywca zobowiązuje się do nabycia w formie
aktu notarialnego wskazanego lokalu mieszkalnego wraz z przynależnościami i miejsca
postojowego z odpowiednim udziałem w nieruchomości wspólnej, obliczonym zgodnie
z przepisami ustawy z dnia 24 czerwca 1994 roku o własności lokali (tekst jednolity:
Dz. U. z 2000 r., Nr 80, poz. 903 z późn. zm.) – w stanie wolnym od obciążeń
hipotecznych oraz praw osób trzecich. Pojęcie „Nieruchomość wspólna” oznacza
nieruchomość wspólną w rozumieniu ustawy z dnia 24 czerwca 1994 roku o własności
lokali, to jest prawo własności Nieruchomości oraz części budynku i urządzeń, które nie
służą wyłącznie do użytku właścicieli lokali – ustalonym zgodnie z art. 3 ustawy z dnia
24 czerwca 1994 roku o własności lokali.-------------------------------------------------------5. Nabywca wyraża zgodę, na wyłączne korzystanie z ogródków przydomowych
przez właścicieli lokali znajdujących się na 1 (pierwszej) kondygnacji budynku (parter),
przy czym tak ustalony sposób korzystania wykonywany będzie z poszanowaniem praw
pozostałych właścicieli lokali.---------------------------------------------------------------------6. Strony postanawiają, że wszystkie obowiązki i koszty związane z utrzymaniem
i korzystaniem z ogródków przydomowych ponosić będą wyłącznie właściciele lokali z
nich korzystający.-----------------------------------------------------------------------------------7. Strony zgodnie ustalają, że przy zawarciu umowy w formie aktu notarialnego
przenoszącej odrębną własność Lokalu, cena uwzględniać będzie rzeczywistą
powierzchnię według obmiarów powykonawczych lokalu i ceny brutto jednego metra
kwadratowego, ustaloną przez Strony w trybie opisanym w § 3. ust. 2. Do obmiaru
powierzchni lokalu mieszkalnego stosowane będą postanowienia określone normą PNISO 9836. Obmiar dokonany zostanie po powierzchni posadzki po wewnętrznym
obrysie ścian konstrukcyjnych Lokalu po wykonaniu tynków. Dokładność pomiarów i
obliczeń do 0,01 m2 (jednej setnej metra kwadratowego).------------------------------------8. Nabywca oświadcza, że Lokal mieszkalny oraz udział w lokalu
niemieszkalnym – garażu wielostanowiskowym, opisane w § 3. ust. 1. lit. a) i b) w
terminie ustalonym w § 3. ust. 16. lit. b) wraz z przypadającym stosownym udziałem w
Nieruchomości wspólnej – zobowiązuje się kupić będąc stanu wolnego/ za fundusze
pochodzące z ich majątku objętego wspólnością ustawową majątkową małżeńską/ za
fundusze pochodzące z jego/jej majątku osobistego i na majątek osobisty/w udziałach
wynoszących po ½ części.--------------------------------------------------------------------------
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§ 4.
ZASADY ZAPŁATY ŚWIADCZENIA PIENIĘŻNEGO NA POCZET CENY
1. Nabywca zobowiązuje się zapłacić cenę sprzedaży brutto określoną w § 3 pkt 2
w następujący sposób:------------------------------------------------------------------------------a) kwotę ………………………. złote brutto, stanowiącą 10% ceny sprzedaży w
terminie 14 (czternastu), dni, licząc od dnia podpisania niniejszej umowy
deweloperskiej,------------------------------------------------------------------------------b) kwotę ………………………. złote brutto stanowiącą 20% ceny sprzedaży w
terminie do dnia ……………………………..,-----------------------------------------c) kwotę ………………………. złote brutto stanowiącą 10% ceny sprzedaży w
terminie do dnia ……………………………..,-----------------------------------------e) kwotę ………………………. złote brutto stanowiącą 20% ceny sprzedaży w
terminie do dnia ……………………………..,-----------------------------------------f) kwotę ………………………. złote brutto stanowiącą 10% ceny sprzedaży w
terminie do dnia ……………………………..,-----------------------------------------g) kwotę ……………………… złote brutto stanowiącą 20% ceny sprzedaży w
terminie do dnia ……………………………..,-----------------------------------------h) kwotę ……………………... złote brutto stanowiącą 10% ceny sprzedaży w
terminie do dnia ……………………………..,-----------------------------------------z tym, że wpłacona część kwoty w wysokości 10.000,00 zł stanowi zadatek, w myśl
przepisów kodeksu cywilnego. Forma zadatku nie będzie obowiązywała, gdy spełnione
zostaną warunki określone w ust 5. niniejszego paragrafu.-----------------------------------2. Za terminy wpłat uważa się datę wpływu środków pieniężnych na Otwarty
Mieszkaniowy Rachunek Powierniczy, prowadzony w banku PKO BP (w dalszej części
Umowy
zwany
Rachunkiem)
o
indywidualnie
nadanym
numerze
…………………………….. ----------------------------------------------------------------------3. Deweloper oświadcza, że stosownie do przepisów ustawy z dnia 16 września
2011 roku o ochronie praw nabywcy lokalu mieszkalnego lub domu jednorodzinnego
(Dz. U. z 2011 roku, nr 232, poz. 1377) – w odniesieniu do Przedsięwzięcia stosuje się
jeden ze środków ochrony wymienionych w art. 4 tej ustawy. W związku z powyższym,
Deweloper zawarł w dniu 14 maja 2015 roku umowę z Powszechną Kasą Oszczędności
Bankiem Polskim Spółką Akcyjną z siedzibą w Warszawie dotyczącą prowadzenia
otwartego mieszkaniowego rachunku powierniczego (zwanego dalej „Rachunkiem
Powierniczym”), w myśl której to umowy:------------------------------------------------------ środki Nabywcy na poczet ceny sprzedaży w związku z zawarciem niniejszej
Umowy będą wpłacane na indywidualny rachunek Nabywcy, przypisany przez
Dewelopera w ramach Otwartego Rachunku Powierniczego, zwanego Indywidualnym
Rachunkiem Nabywcy, w formie gotówkowej lub bezgotówkowej przez Nabywcę lub
przez osoby trzecie działające na jego rzecz,----------------------------------------------------- wypłaty przez Powszechną Kasą Oszczędności Bank Polski Spółkę Akcyjną z
siedzibą w Warszawie na rzecz Dewelopera środków pieniężnych zgromadzonych na
Indywidualnym Rachunku Nabywcy, będą następowały wyłącznie po stwierdzeniu, w
sposób określony w art. 11 i 12 ustawy z dnia 16 września 2011 r. o ochronie praw
nabywcy lokalu mieszkalnego lub domu jednorodzinnego, zakończenia danego etapu
realizacji przedsięwzięcia deweloperskiego, zgodnie z harmonogramem tego

S t r o n a | 10

przedsięwzięcia określonym w prospekcie informacyjnym, stanowiącym załącznik do
tej umowy,-------------------------------------------------------------------------------------------- Deweloper zobowiązuje się zgodnie z art. 8 ustawy z dnia 16 września 2011 r. o
ochronie praw nabywcy lokalu mieszkalnego lub domu jednorodzinnego, dysponować
środkami wypłacanymi z Rachunku Powierniczego wyłącznie w celu realizacji
Przedsięwzięcia,-------------------------------------------------------------------------------------- wszelkie koszty związane z prowadzeniem Rachunku Powierniczego oraz
Indywidualnego Rachunku Nabywcy ponosi Deweloper,----------------------------------- środki pieniężne zgromadzone na Indywidualnym Rachunku Nabywcy są
nieoprocentowane.----------------------------------------------------------------------------------4. Strony oświadczają, że cena sprzedaży Lokalu wraz z udziałem
w nieruchomości wspólnej, określona w § 3. ust. 1., może ulec zmianie tylko po
obmiarze powykonawczym i ustaleniu faktycznej powierzchni użytkowej Lokalu.------5. W przypadku zmiany ceny sprzedaży z przyczyn podanych w ust. 3.
niniejszego paragrafu, Deweloper dokona zwrotu nadpłaty na rzecz Nabywcy, bądź
Nabywca dokona dopłaty na rzecz Dewelopera w terminie do dnia zawarcia umowy
ustanowienia odrębnej własności i przeniesienia własności Lokalu w formie aktu
notarialnego, o którym mowa w § 1. ust. 16 lit. b).--------------------------------------------6. Strony ustaliły, że w przypadku pisemnej odmowy kredytowania zakupu
lokalu przez Bank Nabywcy do dnia …………………, Nabywcy służy prawo
odstąpienia od niniejszej umowy w formie oświadczenia notarialnego bez nałożenia na
niego kar umownych, o których mowa w § 6. ust. 1. lit. d). Deweloperowi należał się
będzie zwrot kosztów notarialnych, które poniósł przy podpisaniu umowy
deweloperskiej.--------------------------------------------------------------------------------------§ 5.
WYDANIE LOKALU
1. Deweloper oświadcza, że powiadomi na piśmie Nabywcę o gotowości wydania
Lokalu w terminie 14 (czternaście) dni licząc od dnia uzyskania ostatecznej decyzji
pozwolenia na użytkowanie. Strony dopuszczają możliwość złożenia powiadomienia
w formie elektronicznej na adres poczty elektronicznej określony w § 15.-----------------2. Odbiór przedmiotu umowy przez Nabywcę lub stwierdzenie wystąpienia wad
przedmiotu umowy, będzie potwierdzony protokołem sporządzonym w formie pisemnej
i podpisanym przez strony czynności.------------------------------------------------------------3. W przypadku gdy Nabywca nie będzie mógł uczestniczyć w wyznaczonym
odbiorze, w terminie do 14 dni zaproponuje Deweloperowi dodatkowy termin odbioru.
W przypadku trzykrotnego niestawienia się lub odmowy przez Nabywcę przejęcia
przedmiotu umowy wykonanego zgodnie z warunkami niniejszej umowy,
Deweloperowi przysługuje prawo odstąpienia od umowy.-----------------------------------4. Gdy Deweloper nie zgłasza przedmiotu umowy do odbioru i przekazania
przedmiotu umowy Nabywcy, prawo wezwania Dewelopera do przekazania przysługuje
Nabywcy. W przypadku trzykrotnego niedojścia do przekazania przedmiotu umowy z
winy Dewelopera, Nabywcy przysługuje prawo odstąpienia od umowy.-------------------5. W czasie trwania odbioru przedmiotu niniejszej umowy, Nabywca jest
zobowiązany zgłosić do pisemnego odnotowania w protokole, wszystkie niedoróbki,
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widoczne wady oraz braki ilościowe. Zapisane niedoróbki, wady i braki Deweloper
usunie niezwłocznie w terminach ustalonych między stronami w protokole. W
protokole strony zapiszą wspólnie wykonane obmiary powykonawcze powierzchni
użytkowych. Gdy odbiór odbędzie się bez zgłoszenia uwag, a także gdy Nabywca
potwierdzi usunięcie wad, niedoróbek i braków, będzie stanowiło to dowód, że zgodnie
z umową wykonano przedmiot umowy.---------------------------------------------------------6. Przekazanie lokalu może nastąpić po zapłacie przez Nabywcę całej ceny
sprzedaży, określonej w § 3. ust 2. Nieuregulowanie przez Nabywcę wszystkich części
ceny sprzedaży, będzie skutkowało nieprzekazaniem lokalu z winy Nabywcy.-----------§ 6.
KARY UMOWNE
1. Strony postanawiają że:------------------------------------------------------------------a) Deweloper zobowiązany będzie zapłacić na rzecz Nabywcy, w przypadku
niewyznaczenia terminu odbioru lokalu nie później niż do dnia 10 marca 2016
roku, kwotę 0,02% ceny sprzedaży brutto przedmiotu umowy, za każdy dzień
zwłoki, tytułem kary umownej. Kary umowne nie będą obowiązywać w
przypadku, gdy odbiór nie odbył się z przyczyn leżących po stronie Nabywcy.---b) Deweloper zobowiązany będzie zapłacić na rzecz Nabywcy, w przypadku
niewyznaczenia terminu przeniesienia prawa własności przedmiotu umowy nie
później niż do dnia 10 lipca 2016 roku, kwotę 0,02% ceny sprzedaży brutto
przedmiotu umowy, za każdy dzień zwłoki, tytułem kary umownej. Kary
umowne nie będą obowiązywały, w przypadku niezawarcia umowy przeniesienia
w terminie, który wynikł z przyczyn leżących po stronnie Nabywcy.---------------c) Kary umowne wymienione wyżej na rzecz Nabywcy płatne będą przez
Dewelopera w terminie 90 (dziewięćdziesięciu) dni, licząc od dnia notarialnego
przeniesienia prawa własności przedmiotu umowy.------------------------------------d) Nabywca zobowiązany będzie zapłacić na rzecz Dewelopera kwotę 0,02% ceny
sprzedaży przedmiotu umowy brutto za każdy dzień opóźnienia w zapłacie
jakichkolwiek z części ceny sprzedaży.--------------------------------------------------e) W przypadku trzykrotnego nieprzystąpienia w wyznaczonych terminach przez
Nabywcę do odbioru lokalu, Nabywca zapłaci Deweloperowi, kwotę 0,02% ceny
sprzedaży brutto przedmiotu umowy, za każdy dzień zwłoki, tytułem kary
umownej.-------------------------------------------------------------------------------------2. Strony postanawiają, że żadna ze stron nie jest zobowiązana do zapłaty żadnej
z wyżej wymienionych kar lub odsetek, jeżeli ich przyczyna wynikać będzie z sił
wyższych, na które nie mają wpływu strony czynności.---------------------------------------§ 7.
KOSZTY ZARZĄDU
1. Nabywca zobowiązuje się do zwrotu na rzecz Dewelopera kosztów,
obejmujących utrzymanie części wspólnych w sprawności i czystości w tym; klatki
schodowej, korytarzy, chodników, dróg wewnętrznych, parkingów i innych elementów
zewnętrznych, kosztów wspólnej energii, wody, z tytułu opłat serwisowych; bram
garażowych, wind, instalacji oddymiającej, wentylacji mechanicznych. Zwrot kosztów
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będzie dokonywany przy uwzględnieniu ryczałtowej stawki miesięcznej wynoszącej
3,00 zł (trzy złote) za 1 m2 (jeden metr kwadratowy) powierzchni użytkowej Lokalu
oraz 10 zł (dziesięć złotych) za miejsce postojowe w garażu wielostanowiskowym.-----2. Zwrot kosztów obciążać będzie Nabywcę od dnia protokolarnego przekazania
Lokalu do dnia zawiązania się Wspólnoty Mieszkaniowej.-----------------------------------3. Niezależnie od powyższego Nabywca zobowiązuje się do zwrotu na rzecz
Dewelopera kosztów zużycia wody, według wskazań liczników nabywanego Lokalu.
Obowiązek ten ustanie z chwilą zawiązania się Wspólnoty Mieszkaniowej i
przeniesienia licznika głównego na Wspólnotę Mieszkaniową.------------------------------§ 8.
RĘKOJMIA I GWARANCJA
Deweloper oświadcza, że udzieli w przyrzeczonej umowie sprzedaży rękojmi z
tytułu wad fizycznych lokalu, o którym mowa w § 3 lit. a) niniejszej umowy. Bieg
rękojmi i gwarancji rozpocznie się od dnia protokolarnego wydania lokalu, o którym
mowa w § 3 lit. a) niniejszej umowy, z wyłączeniem części wspólnych budynku, dla
których termin rękojmi został ustalony na dzień uzyskania pozwolenia na użytkowanie
Budynku, a uprawnienia z tytułu rękojmi i gwarancji wygasają po upływie 5 (pięciu) lat
z wyjątkiem: sprzętu i urządzeń centralnego ogrzewania, instalacji sanitarnych,
gazowych, elektrycznych oraz drzwi wejściowych antywłamaniowych do lokali, dla
których uprawnienia z tytułu rękojmi wygasają po upływie dwóch lat a uprawnienia z
tytułu gwarancji wygasają na warunkach podanych przez producentów.-------------------§ 9.
ZMIANY ADAPTACYJNE LOKALU
1. Nabywca oświadcza, że w trakcie trwania niniejszej umowy, jak i jej realizacji
nie będzie żądać wprowadzenia zmian do dokumentacji technicznej oraz zakresu i
standardu wykończenia, o których mowa w prospekcie informacyjnym. Zmiany, o
których mowa powyższej nie mają zastosowania do zmian, które zostały już
zatwierdzone pisemnie przez Dewelopera oraz projektanta osiedla, a ich wartość
określona przez Dewelopera została w całości zapłacona przez Nabywcę w terminie do
14 (czternastu) dni, licząc od dnia ich zatwierdzenia i dokonania zmiany niniejszej
umowy.-----------------------------------------------------------------------------------------------2. Wartość wynagrodzenia projektanta wprowadzającego zmiany projektowe
rozliczona będzie przez Nabywcę we własnym zakresie bezpośrednio z projektantem
osiedla.------------------------------------------------------------------------------------------------3. W przypadku wprowadzenia zmian określonych w ust. 1 niniejszego paragrafu,
termin wydania lokalu jak w § 2 ust. 6 oraz zawarcia umowy, o której mowa w § 1 ust.
16 lit. b) może ulec zmianie i nie stanowi to niewykonania umowy z przyczyn leżących
po stronie Dewelopera.-----------------------------------------------------------------------------§ 10.
STANDARD WYKOŃCZENIA I WYPOSAŻENIA MIESZKANIA
 Drzwi do mieszkań wejściowe z klatki schodowej antywłamaniowe z atestem.--- Bez drzwi wewnętrznych (bez ościeżnic i skrzydeł).-----------------------------------
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 Ścianki działowe murowane, (siporex, silka) grubości 8 -12 cm.-------------------- Stolarka okienna PCV z szybą K-1.1, parapety wewnętrzne z płyty laminowanej,
parapety zewnętrzne z blachy powlekanej. Na parterze będą zamontowane
żaluzje na oknach i drzwiach balkonowych.--------------------------------------------- Okładziny schodów i korytarzy z płytek Gres.------------------------------------------ Tynki ścian mieszkań gipsowe z malowaniem farbą podkładową białą
jednokrotnie. Ściany korytarzy wyłożone płytami g-k z 3 cm z wytłumieniem
wełną, malowane docelowo. Ściany garażu wielostanowiskowego betonowe
surowe nietynkowane bez malowania. Sufity bez tynkowania typu filigran z
malowaniem farbą podkładową białą jednokrotnie. Tynki pomieszczeń w
piwnicy, zejść do piwnicy, wind cementowo wapienne, malowane docelowo.---- Podłoża pod posadzki cementowe, bez wierzchnich warstw podłogowych
z warstwą ocieplenia grubości 4-5 cm. Posadzka w garażu wielostanowiskowym
betonowa grubości 8-12 cm ze spadkami do koryt ściekowych. Balkony i tarasy
bez wierzchnich posadzek.----------------------------------------------------------------- Posadzki korytarzy i klatek schodowych typu gres z cokolikami wysokości 10
cm.--------------------------------------------------------------------------------------------- C.o. w każdym mieszkaniu indywidualne z niezależnym przewodem kominowym
kwasoodpornym, do którego będzie podłączony piec dwufunkcyjny (co i cw) z
zamkniętą komorą spalania. Piec zamontowany zostanie w łazience wg projektu.
Grzejniki płytowe w pokojach i kuchni oraz drabinowy w łazience – wszystkie z
głowicami termostatycznymi.------------------------------------------------------------- Instalacja gazowa z rur miedzianych i stalowych doprowadzająca gaz do pieca.-- Instalacja wodna i kanalizacyjna z PCV bez białego montażu.---------------------- Instalacja telefoniczna – 1 gniazdo w przedpokoju.------------------------------------ Mieszkanie wyposażone w instalację elektryczną, z osprzętem (gniazdka,
kontakty), bez odbiorników. Części wspólne z wszystkimi odbiornikami.--------- Instalacja dzwonkowa z osprzętem.------------------------------------------------------ Instalacja domofonowa – kompletna.----------------------------------------------------- Instalacja antenowa RTV – 1 gniazdo.--------------------------------------------------- Zamontowane na klatce schodowej w zamkniętych szachtach liczniki: gazu,
energii elektrycznej i zimnej wody.------------------------------------------------------- Części wspólne jak korytarze, klatki schodowe i pomieszczenia techniczne
wykonane zostaną z wykończeniem niezbędnym dla użytkowania.----------------- Elewacja obiektu wykończona tynkiem strukturalnym typu drobnoziarnistego.--- Zagospodarowanie terenu: chodniki, parkingi, drogi wew., zieleń, podjazdy dla
niepełnosprawnych, schody zewnętrzne.------------------------------------------------- Działka nieogrodzona z wyjątkiem odcinka 90 m od strony zachodniej,
oddzielająca rów od posesji.--------------------------------------------------------------- Sprzedający (deweloper) zastrzega sobie prawo do zmiany materiałów na inne
podobne i równorzędne a także prawo do zmiany zagospodarowania
nieruchomości i rozwiązań konstrukcyjno- architektonicznych niepogarszających
standardu inwestycji.-------------------------------------------------------------------------
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§ 11.
ZOBOWIĄZANIA NABYWCY
Nabywca zobowiązuje się:------------------------------------------------------------------------1) zgodnie z zasadami ustalonymi w § 4. terminowo finansować budowę
określonego w § 1 ust. 1 przedmiotu umowy;-------------------------------------------2) osobiście przejąć przedmiot umowy określony w § 1 ust. 1 na zasadach opisanych
w § 5.;-----------------------------------------------------------------------------------------3) ustalić z Deweloperem termin zawarcia umowy przenoszącej własność Lokalu
przed dniem 10 lipca 2016 roku;----------------------------------------------------------4) począwszy od protokolarnego przejęcia Lokalu utrzymywać go w należytym
stanie i ponosić wydatki związane z jego utrzymaniem i prowadzeniem prac
wykończeniowych;--------------------------------------------------------------------------5) na zasadach opisanych § 7. uczestniczyć od dnia protokolarnego przejęcia Lokalu
w kosztach utrzymania nieruchomości wspólnej.---------------------------------------§ 12.
ZGODY I ZOBOWIĄZANIE DEWELOPERA
Nabywca oświadcza, że wyraża zgodę na:-----------------------------------------------1. ustanowienie na nieruchomości opisanej w § 1 tego aktu:--------------------------a) nieograniczonej w czasie służebności polegającej między innymi na prawie
przeprowadzenia i umiejscowienia wszystkich koniecznych inwestycji
infrastrukturalnych, a w szczególności sieci i przyłączy energii elektrycznej,
użytkowania hydrofora, wody, kanalizacji sanitarnej i deszczowej z działki nr
51/3 do przyłączy zlokalizowanych na działce numer 51/2 AM-18, gazu,
telekomunikacji, oraz innych, jak również udostępniania działki w celu
wykonywania czynności związanych z konserwacją oraz usuwaniem awarii
przyłączy, o których mowa powyżej oraz umożliwieniu dojazdu do przyłączy,
pracy ciężkiego sprzętu i całodobowego swobodnego dostępu w celu
dokonywania przeglądów, napraw, remontów, konserwacji i innych czynności
związanych z eksploatacją zainstalowanych urządzeń i utrzymaniem tych
urządzeń,--------------------------------------------------------------------------------------b) nieograniczonej w czasie służebności polegającej na prawie korzystania ze
śmietnika przez właścicieli lokali mieszkalnych w budynku zlokalizowanym na
działce nr 51/3 AM-18 obręb Stabłowice,-----------------------------------------------c) nieograniczonej w czasie służebności polegającej na prawie przejazdu i
przechodu do przepompowni zlokalizowanej w podziemnym garażu w budynku
na działce nr 51/2 obręb Stabłowice w celu odwodnienia garaży w podziemiu
budynku na działce nr 51/3,----------------------------------------------------------------d) nieodpłatnej i nieograniczonej w czasie służebności przejazdu i przechodu przez
działkę nr 51/2 do działki nr 51/3 AM-18 obręb Stabłowice,-------------------------e) nieodpłatnej i nieograniczonej w czasie służebności przejazdu, przechodu i
przesyłu, dla Dewelopera w celu wybudowania drugiego etapu przedsięwzięcia
deweloperskiego (budynek B),------------------------------------------------------------2. umieszczenie na nieruchomości logo (reklamy) Dewelopera (w miejscu
nieuciążliwym dla Nabywcy) w ten sposób, że reklama nie będzie powodować
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istotnych zakłóceń oświetlenia wnętrza Lokalu ani nie będzie emitować dźwięków
przenikających do wnętrza Lokalu;---------------------------------------------------------------3. powierzenie Deweloperowi zarządu nieruchomością wspólną zgodnie z art. 18
ust. 1 ustawy z dnia 24 czerwca 1994 roku o własności lokali (tj. Dz. U. z 2000 roku, nr
80, poz. 903 z późn. zm.) i obowiązywać będzie do pierwszego zebrania właścicieli
lokali zwołanego w celu ustanowienia nowego Zarządu, jednak nie później niż do dnia
31 grudnia 2018 roku;------------------------------------------------------------------------------4. zawarcie umowy przeniesienia własności, w Kancelarii Notarialnej wskazanej
przez Dewelopera, po uprzednim uzgodnieniu przez Nabywcę z notariuszem kosztów
notarialnych. W przypadku nieuzgodnienia tych kosztów, przeniesienie własności
nastąpi przez notariusza wskazanego przez Nabywcę w biurze sprzedaży Dewelopera,-5. przetwarzanie danych osobowych zawartych w niniejszej umowie na potrzeby
jej wykonania, zgodnie z ustawą z dnia 27 sierpnia 1997 r. o ochronie danych
osobowych (tj. Dz. U. z 2014 roku, poz. 1182 z późn. zm.) w tym przez PKO BP SA w
związku z prowadzeniem rachunku powierniczego.-------------------------------------------Deweloper zobowiązuje się do:------------------------------------------------------------ ustanowienia powyższych służebności przed zawarciem umów przeniesienia
prawa własności nieruchomości,------------------------------------------------------------------- zapewnienia, iż powyższe służebności w żaden sposób nie będą kolidowały z
prawem do korzystania z przysługujących nabywców, poszczególnych lokali, praw
własności,--------------------------------------------------------------------------------------------- wynegocjowania z dostawcami mediów treści ustanowionych na ich rzecz
służebności, w taki sposób, aby były one najkorzystniejsze dla nabywców lokali a także,
aby nie kolidowały one z przysługującymi im prawami własności tychże lokali.---------§ 13.
PRZENIESIENIE PRAW
Strony ustalają, że dla przeniesienia praw i obowiązków Nabywcy wynikających
z niniejszej umowy, wymagana jest zgoda Dewelopera wyrażona na piśmie pod
rygorem nieważności. Zgoda, o której mowa wyżej nie jest wymagana, jeżeli
przeniesienie praw i obowiązków Nabywcy wynikających z niniejszej umowy następuje
na rzecz Banku finansującego nabycie przedmiotu niniejszej umowy.----------------------§ 14.
ZMIANY UMOWY
Wszelkie zmiany niniejszej umowy wymagają formy aktu notarialnego pod
rygorem nieważności.------------------------------------------------------------------------------§ 15.
ADRESY
1) Adres do korespondencji Dewelopera: (55-120)
Oborniki Śląskie, ul.
Łokietka numer 16,---------------------------------------------------------------------------------2) Adres do korespondencji Nabywcy:...........,----------------------------------------3) Adres
poczty
elektronicznej
Dewelopera
do
korespondencji:
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agata@elasbudsalwirak.pl,-------------------------------------------------------------------------4) Adres poczty elektronicznej Nabywcy do korespondencji: ................,---------5) Skutecznym dostarczeniem korespondencji będzie nadanie listu poleconego na
podany w niniejszej umowie adres korespondencyjny każdej ze stron, ponowione
jednokrotnie w przypadku niepodjęcia poczty przez adresata. Niepodjęcie ponownie
nadanego listu poleconego uważa się za skuteczne dostarczenie korespondencji.---------§ 16.
ODSTĄPIENIE OD UMOWY PRZEZ NABYWCĘ ORAZ DEWELOPERA
1. Poza przypadkami przewidzianymi w niniejszej umowie, Nabywca ma prawo
odstąpić od umowy deweloperskiej objętej niniejszym aktem: -----------------------------1) jeżeli umowa deweloperska nie zawiera elementów, o których mowa w art. 22
ustawy z dnia 16 września 2011 r. o ochronie praw nabywcy lokalu mieszkalnego
lub domu jednorodzinnego (Dz. U. z 2011 r. nr 232, poz. 1377);--------------------2) jeżeli informacje zawarte w umowie deweloperskiej nie są zgodne
z informacjami zawartymi w prospekcie informacyjnym lub w załącznikach, za
wyjątkiem zmian, o których mowa w art. 22 ust. 2 ustawy z dnia 16 września
2011 r. o ochronie praw nabywcy lokalu mieszkalnego lub domu
jednorodzinnego (Dz. U. z 2011 r. nr 232, poz. 1377);--------------------------------3) jeżeli deweloper nie doręczył zgodnie z art. 18 i art. 19 ustawy z dnia 16 września
2011 r. o ochronie praw nabywcy lokalu mieszkalnego lub domu
jednorodzinnego (Dz. U. z 2011 r. nr 232, poz. 1377), Nabywcy prospektu
informacyjnego wraz z załącznikami;----------------------------------------------------4) jeżeli informacje zawarte w prospekcie informacyjnym lub w załącznikach, na
podstawie których zawarto umowę deweloperską, są niezgodne ze stanem
faktycznym i prawnym w dniu podpisania umowy deweloperskiej;-----------------5) jeżeli prospekt informacyjny, na podstawie, którego zawarto umowę
deweloperską, nie zawiera informacji określonych we wzorze prospektu
informacyjnego stanowiącego załącznik do ustawy z dnia 16 września 2011 r. o
ochronie praw nabywcy lokalu mieszkalnego lub domu jednorodzinnego (Dz. U.
z 2011 r. nr 232, poz. 1377);---------------------------------------------------------------6) w przypadku nieprzeniesienia na Nabywcę prawa, o którym mowa w art. 1
ustawy z dnia 16 września 2011 r. o ochronie praw nabywcy lokalu mieszkalnego
lub domu jednorodzinnego (Dz. U. z 2011 r. nr 232, poz. 1377), w terminie
określonym w umowie deweloperskiej.--------------------------------------------------2. W przypadkach, o których mowa w ust. 1 pkt 1-5, Nabywca ma prawo
odstąpienia od umowy deweloperskiej w terminie 30 (trzydzieści) dni, licząc od dnia jej
zawarcia.---------------------------------------------------------------------------------------------3. W przypadku, o którym mowa w ust. 1 pkt 6, przed skorzystaniem z prawa do
odstąpienia od umowy deweloperskiej Nabywca wyznaczy deweloperowi 120-dniowy
termin na przeniesienie prawa, o którym mowa w § 1 ust.16 lit. b), a w razie
bezskutecznego upływu wyznaczonego terminu będzie uprawniony do odstąpienia od
tej umowy. Nabywca zachowuje roszczenie z tytułu kary umownej za okres
opóźnienia.-------------------------------------------------------------------------------------------4. Deweloper ma prawo odstąpić od umowy w przypadku niespełnienia przez
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Nabywcę świadczeń pieniężnych i ich opóźnień w zapłacie określonych w par. 4 pkt 1,
mimo wezwania Nabywcy w formie pisemnej do uiszczenia zaległych kwot w terminie
30 (trzydzieści) dni licząc od dnia doręczenia Nabywcy wezwania, chyba że
niespełnienie przez Nabywcę świadczenia pieniężnego jest spowodowane działaniem
siły wyższej. Deweloper może odstąpić od umowy w terminie 7 (siedmiu) dni licząc od
daty bezskutecznego upływu wyznaczonego terminu.-----------------------------------------5. Deweloper ma prawo odstąpić od umowy deweloperskiej w przypadku
niestawienia się Nabywcy do odbioru lokalu mieszkalnego lub podpisania aktu
notarialnego przenoszącego na Nabywcę prawa, o którym mowa w § 1 ust. 16 lit. b),
pomimo dwukrotnego doręczenia wezwania w formie pisemnej w odstępie, co najmniej
30 (trzydziestu) dni chyba, że niestawienie się Nabywcy jest spowodowane działaniem
siły wyższej.-----------------------------------------------------------------------------------------6. Strony ustalają, że w przypadku skorzystania przez Nabywcę z prawa do
odstąpienia od niniejszej umowy na podstawie § 16 ust. 1 do 5, w związku ze złożeniem
do księgi wieczystej wniosku o wpis roszczenia o przeniesienie własności,
oświadczenie woli Nabywcy będzie skuteczne, jeżeli zostanie złożone w formie
pisemnej z notarialnie poświadczonymi podpisami i jednocześnie zawierać będzie
zgodę na wykreślenie tego roszczenia.-----------------------------------------------------------7. Strony postanawiają, że w przypadku skorzystania przez którąkolwiek ze stron
z prawa do odstąpienia od niniejszej umowy zwrot środków pieniężnych będzie w
następujący sposób:---------------------------------------------------------------------------------a) gdy Nabywca na podstawie postanowień niniejszego paragrafu ust. 1 do 5
skorzysta z prawa do odstąpienia umowy, Deweloper zobowiązuje się zwrócić
Nabywcy całość zapłaconych przez niego wpłat w terminie 21 (dwudziestu
jeden) dni, licząc od daty odstąpienia od umowy,--------------------------------------b) gdy Deweloper na podstawie niniejszego paragrafu ust. 4 i 5 skorzysta z prawa do
odstąpienia od umowy, Deweloper dokona zwrotu wpłaconych kwot przez
Nabywcę w terminie 90 (dziewięćdziesięciu) dni, licząc od daty doręczenia
pisemnego wypowiedzenia umowy, z potrąceniem kary umownej w wysokości
3% brutto (trzy procent) wartości przedmiotu niniejszej umowy,--------------------c) gdy Nabywca bez podania przyczyn odstąpi od umowy, Deweloper dokona
zwrotu wpłaconych kwot przez Nabywcę w terminie 90 (dziewięćdziesięciu) dni,
licząc od daty doręczenia wypowiedzenia umowy, z potrąceniem kary umownej
w wysokości 4% brutto (cztery procent) wartości przedmiotu niniejszej umowy.
Wypowiedzenie umowy będzie skuteczne, jeżeli złożone będzie w formie
pisemnej z notarialnie poświadczonymi podpisami i zawierać będzie zgodę na
wykreślenie roszczenia o przeniesienie własności.-------------------------------------8. Umowa może zostać rozwiązana w każdym czasie za zgodą obydwu stron na
warunkach uzgodnionych przez Strony.---------------------------------------------------------§ 17.
OKAZANE I ZAŁĄCZONE DOKUMENTY
Stawający przedłożyli i okazali:-----------------------------------------------------------a) odpis zwykły księgi wieczystej Kw nr WR1K/00215648/4, prowadzonej przez
Sąd Rejonowy dla Wrocławia – Krzyków we Wrocławiu IV Wydział Ksiąg
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b)
c)

d)

e)

f)

g)

h)

i)

j)

k)

Wieczystych, stan z dnia 20 maja 2015 r., godz. 09:07:18, sygnatura wniosku
EUKW/20.05/24/2015, wydany przez Centralną Informację Ksiąg Wieczystych
w Warszawie,--------------------------------------------------------------------------------wypis z rejestru gruntów wraz z wyrysem z mapy ewidencyjnej, wydane dnia 19
maja 2015 roku, z upoważnienia Prezydenta Wrocławia,-----------------------------decyzję nr 3431/2013 zatwierdzającą projekt budowlany i udzielającą pozwolenia
na budowę budynku mieszkalnego wielorodzinnego z usługami oraz garażem w
części podziemnej wraz z infrastrukturą zewnętrzną bez sieci i przyłączy na
posesji przy ulicy Arbuzowej we Wrocławiu na działce numer 51, AM-18, obręb
Stabłowice, wydaną dnia 18 lipca 2013 r., z upoważnienia Prezydenta
Wrocławia, nr WAB.B1.6740.20812.2013.US-2,--------------------------------------zaświadczenie nr 11699/13, wydane dnia 30 września 2013 r., przez Zastępcę
Dyrektora Wydziału Architektury i Budownictwa ds. Administracyjno –
Budowlanych, Departamentu Architektury i Rozwoju Urzędu Miejskiego
Wrocławia, nr WAB.B1.670.4.24646.2013.US-1 informujące, iż decyzja nr
3431/2013 z dnia 18 lipca 2013 r., jest ostateczna,-------------------------------------decyzję nr 2002/2014 w sprawie przeniesienia decyzji Prezydenta Wrocławia
pozwolenia na budowę nr 3431/201 z dnia 18 lipca 2013 r., wydaną dnia 8 maja
2014
r.,
z
upoważnienia
Prezydenta
Wrocławia,
nr
WAB.6740.827.2014.B1US.1,------------------------------------------------------------zaświadczenie nr 10602/14, wydane dnia 30 października 2014 r., przez Zastępcę
Dyrektora Wydziału Architektury i Budownictwa Departamentu Architektury i
Rozwoju Urzędu Miejskiego Wrocławia, nr WAB.6740.3979.2014.B1US.1
informujące, iż decyzja Prezydenta Wrocławia nr 2002/2014 z dnia 8 maja 2014
r., jest ostateczna,----------------------------------------------------------------------------postanowienie nr 1181/14,w sprawie sprostowania z urzędu oczywistej omyłki w
decyzji Prezydenta Wrocławia nr 3431/2013 z dnia 18 lipca 2013 r., wydane dnia
9 maja 2014 r., z upoważnienia Prezydenta Wrocławia, nr
WAB.B1.6740.20812.2013.US-3,--------------------------------------------------------ostateczną decyzję nr 17/2015 zatwierdzającą podział nieruchomości położonej
przy ul. Arbuzowej nr 3, ul. Arachidowej nr 14, wydaną dnia 20 stycznia 2015 r.,
przez Dyrektora Zarządu Geodezji, Kartografii i Katastru Miejskiego we
Wrocławiu, nr ZKK 17.TP.6831.414.2014.KM, wraz z mapą z projektem
podziału nieruchomości oraz wyciągiem zmian danych ewidencyjnych
dotyczących działki,------------------------------------------------------------------------wypis aktu notarialnego, z dnia 17 lutego 2015 roku, Repertorium A numer
142/2015, sporządzony w Kancelarii Notarialnej we Wrocławiu, przy ulicy Wita
Stwosza nr 15, lok. nr 7, przed notariuszem Radosławem Pauterem, zawierający
umowę sprzedaży, umowę ustanowienia nieopłatnej służebności gruntowej,------wypis aktu notarialnego, z dnia 21 lutego 2014 roku, Repertorium A numer
1339/2014, sporządzony w Kancelarii Notarialnej we Wrocławiu, przy ulicy Wita
Stwosza 3, przed notariuszem Markiem Leśniakiem, zawierający umowę
zamiany,--------------------------------------------------------------------------------------wypis aktu notarialnego, z dnia 29 stycznia 2015 roku, Repertorium A numer
436/2015, sporządzony w Kancelarii Notarialnej we Wrocławiu, przy ulicy Wita
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Stwosza 3, przed notariuszem Markiem Leśniakiem, zawierający aneks do
umowy zamiany,----------------------------------------------------------------------------l) prospekt informacyjny wraz z załącznikami według stanu na dzień 21 maja 2015
roku,-------------------------------------------------------------------------------------------m) umowę kredytu inwestorskiego NOWY DOM sprzedaż nr 35 1020 5242 0000
2996 0111 3778 udzielonej w walucie polskiej, zawartą dnia 14 maja 2015 r.,
pomiędzy Powszechną Kasą Oszczędności Bankiem Polskim Spółką Akcyjną z
siedzibą w Warszawie, a ELASBUD spółką z ograniczoną odpowiedzialnością
spółką komandytową z siedzibą w Obornikach Śląskich,-----------------------------n) umowę o prowadzenie otwartego mieszkaniowego rachunku powierniczego,
zawartą dnia 14 maja 2015 r., pomiędzy Powszechną Kasą Oszczędności
Bankiem Polskim Spółką Akcyjną z siedzibą w Warszawie, a ELASBUD spółką
z ograniczoną odpowiedzialnością spółką komandytową z siedzibą w Obornikach
Śląskich,--------------------------------------------------------------------------------------o) zawiadomienie o ustaleniu numerów porządkowych budynku, wydane dnia 10
lutego 2014 r., przez Zastępcę Dyrektora do Spraw Służby Geodezyjnej i
Kartograficznej Zarządu Geodezji, Kartografii i Katastru Miejskiego we
Wrocławiu, nr ZKK 17-TMD-421/41/14.------------------------------------------------Dokumenty pod pozycjami od a) do o) zostały przedłożone i okazane przy akcie
notarialnym z dnia 21 maja 2015 roku, Repertorium A nr 3129/2015, sporządzonym
przed notariuszem dr Rafałem Citowiczem prowadzącym Kancelarię Notarialną we
Wrocławiu, przy ulicy Szewskiej numer 61-62 lok. 1a.----------------------------------------

1)
2)
3)
4)
5)

Do aktu załączono:--------------------------------------------------------------------------Załącznik numer 1 – plan zagospodarowania (sytuacyjny) nieruchomości;--------Załącznik nr 2 – rzut lokalu wraz balkonem/tarasem/ogródkiem oraz rzut
kondygnacji budynku z zaznaczonym mieszkaniem,----------------------------------Załącznik nr 3 – rzut kondygnacji podziemnej z zaznaczonym miejscem
postojowym,----------------------------------------------------------------------------------Załącznik nr 4 – Prospekt Informacyjny wraz z załącznikami,-----------------------Załącznik nr 5 – Standard Wykończenia Budynku.-------------------------------------

§ 18.
POUCZENIE
1. Notariusz pouczył o skutkach prawnych wynikających z dokonanych
czynności prawnych.-------------------------------------------------------------------------------2. Strony oświadczają, iż znana jest im okoliczność, że budynek, w którym
znajdować się będzie Lokal powinien posiadać świadectwo charakterystyki
energetycznej wydane zgodnie z przepisami ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku prawo
budowlane (tekst jednolity: Dz. U. z 2013 r. poz. 1409 z późn. zm.) i Deweloper wyda
Nabywcy takie świadectwo przy zawarciu umowy przeniesienia prawa własności.----§ 19.
WNIOSEK WIECZYSTOKSIĘGOWY
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Na podstawie umowy objętej tym aktem, .................... wnosi o: wpis w księdze
wieczystej Kw nr WR1K/00215648/4, prowadzonej przez Sąd Rejonowy dla
Wrocławia – Krzyków we Wrocławiu, IV Wydział Ksiąg Wieczystych roszczenia o
wybudowanie budynku, wyodrębnienie samodzielnego lokalu mieszkalnego numer
…………….. o projektowanej powierzchni użytkowej ………………. położonego w
budynku przy ulicy Arbuzowej numer 3 we Wrocławiu, wraz z udziałem wynoszącym
1/38 części w prawie własności garażu wielostanowiskowego, a następnie o
przeniesienie prawa własności tego lokalu wraz z przynależnościami i udziałem w
garażu wielostanowiskowym, a także praw związanych z własnością tego lokalu,
wynikających z niniejszej umowy, na rzecz ..................................------------------------------Notariusz poinformował strony o obowiązku niezwłocznego zawiadomienia sądu
prowadzącego księgę wieczystą – Sądu Rejonowego dla Wrocławia Krzyków we
Wrocławiu IV Wydziału Ksiąg Wieczystych o zmianie miejsca zamieszkania oraz
siedziby, a także skutkach zaniedbania tego obowiązku opisanych w art. 626 12 § 3
kodeksu postępowania cywilnego.----------------------------------------------------------------§ 20.
KOSZTY
Strony oświadczają, że koszty aktu ponoszą strony po połowie, przy czym koszty
zawarcia umowy przeniesienia prawa własności ponoszą Nabywcy, a kwota opłaty
sądowej została wpisana w Repertorium A, które zastępuje jej ewidencję.-----------------Nadto notariusz poinformował, że ostatecznego naliczenia opłaty sądowej dokona
właściwy Sąd Rejonowy.--------------------------------------------------------------------------§ 21.
Podatku od czynności cywilnoprawnych nie pobrano na podstawie art. 1 ustawy
z dnia 9 września 2000 r. o podatku od czynności cywilnoprawnych (tekst jednolity: Dz.
U. z 2010 r., Nr 101, poz. 649 z późn. zm.), gdyż niniejsza czynność nie jest
przewidziana w katalogu czynności objętych cytowanym przepisem ustawy.-------------§ 22.
Pobrano:--------------------------------------------------------------------------------------a) z § 3 i § 6 rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 28 czerwca 2004
roku w sprawie maksymalnych stawek taksy notarialnej ( tekst jednolity: Dz. U. z
2013 r., poz. 237 z późn. zm.)---------------------------------------------------511,05 zł
b) 23 % podatku VAT – od kwoty podanej w pkt b)----------------------------117,54 zł
c) z art. 43. 3 ustawy z dnia 28 lipca 2005 r. o kosztach sądowych w sprawach
cywilnych (tekst jednolity: Dz. U. z 2010 r., Nr 90, poz. 594 z późn. zm.),
gotówką kwotę---------------------------------------------------------------------150,00 zł
Łącznie pobrano kwotę......................................................................................... 778,59 zł
Słownie: siedemset siedemdziesiąt osiem złotych i pięćdziesiąt dziewięć groszy.--------Podatek od towarów i usług od taksy notarialnej pobrano na podstawie ustawy z
dnia 11 marca 2004 roku o podatku od towarów i usług (tekst jednolity: Dz. U. z 2011
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r., Nr 177, poz. 1054 z późn. zm.).---------------------------------------------------------------Powyższe opłaty nie obejmują kosztów wypisów tego aktu, które wraz z
podstawą prawną ich pobrania zostaną podane na każdym z wypisów.---------------------Akt ten został odczytany, przyjęty i podpisany.

