
REPERTORIUM "A" NUMER  /2020 

 

A K T   N O T A R I A L N Y – W Z Ó R  
 

Dnia ?? przed notariuszem Iwoną Samorzewską w jej Kancelarii Notarialnej 

w Gliwicach przy ulicy Jana Siemińskiego numer 14/3, stawili się: ---------------------  

      1/ ?????, PESEL ?????? jak oświadcza -------------------------------------------------------  

zamieszkały ??????? przy ulicy ????? numer ???, który zapewnia, ------------------------  

że w niniejszym akcie notarialnym działa w imieniu Domy Nad Stawami Spółki -------  

z ograniczoną odpowiedzialnością spółki komandytowej z siedzibą w Żernicy 

(44-144) przy ulicy Ogrodowej numer 6B, wpisanej do rejestru przedsiębiorców --------  

Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000764356, zwanej poniżej ------  

również „Deweloperem”, jako Prezes Zarządu jedynego komplementariusza tej ------  

Spółki - Domy Nad Stawami Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą 

w Żernicy (44-144) przy ulicy Wiśniowej numer 1, wpisanej do rejestru --------------------  

przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000513078, 

uprawniony do jej samodzielnej reprezentacji, co potwierdzają okazane informacje 

odpowiadające odpisom aktualnym z tych rejestrów z dnia ??? 2019r., pobrane -------  

w trybie art.4 ust. 4aa ustawy z dnia 20 sierpnia 1997r. o Krajowym Rejestrze ----------  

Sądowym, nadto zapewnia, że wpisy w powołanych rejestrach nie uległy zmianie, ----  

reprezentowana przez niego Spółka komandytowa nie jest w upadłości, nie jest -------  

prowadzone wobec niej postępowanie likwidacyjne ani restrukturyzacyjne, a na -------  

dokonanie czynności prawnych objętych niniejszym aktem notarialnym, zgodnie -------  

z § 12 umowy spółki komandytowej z dnia 17 grudnia 2018r., Rep. A nr 6349/2018 

tutejszej Kancelarii Notarialnej, nie jest wymagana zgoda komandytariusza, jak 

również podaje NIP Spółki komandytowej 9691623084 i REGON 366597610, ----------  

    2/ ??, córka ??, PESEL ??, --------------------------------------------------------------------------  

    3/ ??, syn ??, PESEL  ?? jak oświadczają oboje zamieszkali ?? - zwani dalej 

również „Nabywcami”. ----------------------------------------------------------------------------------  

    Tożsamość stawających notariusz stwierdziła na podstawie dowodów osobistych: 

1/ ??????? z terminem ważności do dnia ????????r., 2/?? z terminem -------------------  

ważności do dnia ??r., 3/?? z terminem ważności do dnia ??r. -------------------------------  
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UMOWA DEWELOPERSKA 

 

DEFINICJE. 

Stawający postanawiają, że dla celów niniejszej Umowy poniższe wyrażenia będą ----  

mieć następujące znaczenie: ---------------------------------------------------------------------------  

1. Przedsięwzięcie Deweloperskie – proces, w wyniku którego zrealizowana ---------  

zostanie przez Dewelopera na Nieruchomości budowa, obejmująca budynki ------------  

mieszkalne jednorodzinne, w zabudowie szeregowej, które to budynki tworzyć będą -  

całość architektoniczno – budowlaną.  ---------------------------------------------------------------  

2. Ustawa o Ochronie Praw Nabywcy – ustawa z dnia 16 września 2011 roku -------  

o ochronie praw nabywcy lokalu mieszkalnego lub domu jednorodzinnego. --------------  

3. Umowa - umowa deweloperska objęta niniejszym aktem notarialnym. -----------------  

4. Przedmiot Umowy – oznacza Budynek Mieszkalny wraz z działką na której jest 

usytuowany. -------------------------------------------------------------------------------------------------  

    § 1. Stawający ad. 1/ w imieniu Domy Nad Stawami Spółki z ograniczoną ------------  

odpowiedzialnością sp.k. z siedzibą w Żernicy zapewnia, że: ---------------------------------  

  a) na podstawie aktu notarialnego obejmującego zmianę umowy spółki  ----------------  

komandytowej oraz umowę przeniesienia własności z dnia 1 października 2019r., 

Rep. A nr 4338/2019 tut. Kancelarii Notarialnej, reprezentowana przez niego Spółka 

Komandytowa jest właścicielem położonych w Żernicy, gmina Pilchowice, ------------

woj. śląskie, działek oznaczonych numerami ewidencyjnymi:  --------------------------------  

- 1185/341 (jeden tysiąc sto osiemdziesiąt pięć łamane przez trzysta czterdzieści  ----  

jeden) o obszarze 0,0324 ha (trzysta dwadzieścia cztery metry kwadratowe),  ----------  

- 1153/136 (jeden tysiąc sto pięćdziesiąt trzy łamane przez sto trzydzieści sześć)  -----  

o obszarze 0,0326 ha (trzysta dwadzieścia sześć metrów kwadratowych),  --------------  

- 1154/136 (jeden tysiąc sto pięćdziesiąt cztery łamane przez sto trzydzieści sześć)  -  

o obszarze 0,0233 ha (dwieście trzydzieści trzy metry kwadratowe),  ----------------------  

- 1155/136 (jeden tysiąc sto pięćdziesiąt pięć łamane przez sto trzydzieści sześć)  ----  

o obszarze 0,0235 ha (dwieście trzydzieści pięć metrów kwadratowych),  ----------------  

- 1156/136 (jeden tysiąc sto pięćdziesiąt sześć łamane przez sto trzydzieści sześć)  --  

o obszarze 0,0238 ha (dwieście trzydzieści osiem metrów kwadratowych), --------------  
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- 342 (trzysta czterdzieści dwa) o obszarze 0,0342 ha (trzysta czterdzieści dwa metry 

kwadratowe),  -----------------------------------------------------------------------------------------------  

dla których Sąd Rejonowy w Gliwicach prowadzi księgę wieczystą -------------------------  

nr GL1G/00142727/6 (sto czterdzieści dwa tysiące siedemset dwadzieścia siedem 

łamane przez sześć), działy III i IV tej księgi wieczystej wolne są od wpisów, w dziale 

ISp. widnieje wzmianka o wniosku Dz.Kw/GL1G/9164/20/1 z dnia 5 lutego 2020r. 

dotycząca wpisu uprawnienia z tytułu ustanowionej służebności gruntowej, --------------  

  b) wymienione wyżej działki wolne są od wszelkich obciążeń, praw i roszczeń osób -  

trzecich, w tym praw o charakterze obligacyjnym, takich jak dzierżawa, przy czym ----  

w księdze wieczystej dla nich prowadzonej sukcesywnie wpisywane będą obciążenia 

w postaci roszczeń osób trzecich, dotyczących przeniesienia własności działki wraz -

z Budynkiem Mieszkalnym, na podstawie art. 23 Ustawy o Ochronie Praw Nabywcy, -  

  c) opisywane działki nie są zabudowane, posiadają dostęp do infrastruktury tj. pod 

ich powierzchnią przebiegają media: instalacja elektryczna, gazowa, kanalizacyjna, 

wodociągowa i elektrotechniczna, nie zostały nabyte od Skarbu Państwa ani od 

jednostki samorządu terytorialnego, nie są położone na terenie specjalnej strefy 

ekonomicznej, parku narodowego ani na obszarach zdegradowanych i rewitalizacji, - 

o których mowa w art. 8 ustawy z dnia 9 października 2015r. o rewitalizacji, --------

posiadają dostęp do drogi publicznej - ulicy Ogrodowej, za pośrednictwem działek ----  

o numerach: 1088/68 (jeden tysiąc osiemdziesiąt osiem łamane przez sześćdziesiąt 

osiem) i 343 (trzysta czterdzieści trzy), które zostały wydzielone pod drogę -------

wewnętrzną i zostaną obciążone służebnościami gruntowymi na rzecz -------

każdoczesnych właścicieli zbywanych działek, przy czym służebność obciążająca 

działkę numer 1088/68 ustanowiona została na czas oznaczony do dnia 31 grudnia 

2021r., a nadto od 2021r. możliwe będzie skomunikowanie działek z drogą publiczną 

ulicą Gliwicką, za pośrednictwem drogi wewnętrznej przebiegającej przez działki ------  

o nr: 343, 1118/339, 1135/339, 1136/339, 1137/339, 687/152, 216/175, 693/152, ---

694/152, 1151/152, na których Deweloper aktualnie buduje drogę i obciąży je------- 

służebnościami gruntowymi na rzecz każdoczesnych właścicieli zbywanych działek,  -  

  d) przedmiotowe działki nie mają wad fizycznych ani prawnych, nie istnieją żadne ---  

ograniczenia w rozporządzeniu nimi, nie toczą się żadne postępowania sądowe,  -----  

administracyjne, egzekucyjne ani zabezpieczające dotyczące opisanych powyżej 

działek, a zgodnie z ustaleniami miejscowego planu zagospodarowania ------------------  
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przestrzennego Gminy Pilchowice, obejmującego teren jednostki osadniczej Żernica 

- etap I, zatwierdzonego uchwałą Rady tej Gminy Nr VIII/73/19 z dnia 13 czerwca 

2019r., działki o numerach: 1185/341, 1153/136, 1154/136, 1155/136, 1156/136 ------  

i 342 położone są na terenach zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej z usługami, 

co potwierdza okazane zaświadczenie wydane z up. Wójta Gminy Pilchowice dnia ?? 

nr ??, ----------------------------------------------------------------------------------------------------------  

  e) działki o numerach: 1185/341, 1153/136, 1154/136, 1155/136, 1156/136 i 342 nie 

są objęte uproszczonym planem urządzania lasu lub decyzją starosty, o której mowa 

w art. 19 ust. 3 ustawy z dnia 28 września 1991r. o lasach, co potwierdza 

przedłożone zaświadczenie wydane z up. Starosty Gliwickiego dnia 24 lipca 2019r., 

nr WOŚ.6162.00599.2019, ------------------------------------------------------------------------------  

  f) na działkach o numerach: 1185/341, 1153/136, 1154/136, 1155/136, 1156/136  ---  

i 342 rozpoczęta została inwestycja - budowa osiedla domów mieszkalnych „Domy 

Nad Stawami”, zwana poniżej Przedsięwzięciem Deweloperskim, polegająca na----  

budowie sześciu budynków mieszkalnych w zabudowie szeregowej (łączą się 

ścianami szczytowymi bez okien), z garażami jednostanowiskowymi i wewnętrznymi 

instalacjami, dwukondygnacyjnych, murowanych z bloczków gazobetonowych, ----

krytych membraną PVC, o powierzchniach użytkowych określonych na podstawie 

polskiej normy PN-ISO 9836:1997, szczegółowo wskazanych w, stanowiącym -----

załącznik do niniejszego aktu notarialnego prospekcie informacyjnym, a budowa---- 

prowadzona będzie zgodnie z sześcioma ostatecznymi decyzjami administracyjnymi 

zatwierdzającymi projekty budowlane i udzielającymi pozwoleń na budowę wydanymi 

z up. Starosty Gliwickiego dnia 2 maja 2019r., a to: ---------------------------------------------  

- Nr 469/19, znak: WAB.6740.3.00071.2019, ------------------------------------------------------  

- Nr 470/19, znak: WAB.6740.3.00070.2019, ------------------------------------------------------  

- Nr 471/19, znak: WAB.6740.3.00073.2019, ------------------------------------------------------  

- Nr 472/19, znak: WAB.6740.3.00074.2019, ------------------------------------------------------  

- Nr 473/19, znak: WAB.6740.3.00072.2019, ------------------------------------------------------  

- Nr 474/19, znak: WAB.6740.3.00075.2019, ------------------------------------------------------  

zmienionymi decyzjami z dnia 8 sierpnia 2019r., nadto zapewnia, że nie istnieją 

żadne podstawy faktyczne lub prawne, które mogłyby doprowadzić do ich 

nieważności, wzruszenia, uchylenia lub zaskarżenia w jakimkolwiek trybie, jak 

również, że prace budowlane rozpoczną się w dniu 1 kwietnia 2020r., termin ich 
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zakończenia ustalony został na dzień 30 stycznia 2021r., a harmonogram ----

Przedsięwzięcia Deweloperskiego przedstawia się następująco:---------------------------- 

Etapy realizacji 
inwestycji 

Termin realizacji 
inwestycji 

Udział procentowy 

prace ziemne 
fundamenty 

24.03.2020-15.05.2020 20,1% 

Ściany parteru 15.05.2020-30.06.2020 14,6% 

Strop nad parterem, 
ściany piętra 

30.06.2020-31.10.2020 17,6% 

Strop nad piętrem 
wraz z dachem 

06.07.2020-31-03-2021 18,6% 

Montaż stolarki i 
elewacja 

01.12.2020-15.03.2021 16,2% 

Przyłącza, instalacje 
wewnętrzne, 
urządzenie otoczenia 

06.07.2020-30.05.2021 13% 

   g) na opisanej powyżej działce nr ??, zgodnie z powołaną decyzją administracyjną 

nr ?? i sztuką budowlaną wybudowany zostanie Budynek Mieszkalny jednorodzinny 

w zabudowie szeregowej, oznaczony roboczo jako segment ??, o projektowanej 

powierzchni całkowitej ??? m2, mieszczący, a to: ------------------------------------------------  

- na pierwszym poziomie I kondygnacji: garaż i kotłownię gazową, -------------------------  

- na drugim poziomie I kondygnacji: pokój dzienny, kuchnię, wiatrołap i klatkę ------

schodową, za pomocą której można się dostać na drugą kondygnację,  ------------------  

- na pierwszym poziomie II kondygnacji: dwie sypialnie i łazienkę z wc, -------------------  

- na drugim poziomie II kondygnacji: dwie sypialnie, łazienkę z wc i garderobę, ---------  

o projektowanej powierzchni użytkowej ???? m2, ???wraz z garażem  --------------------  

o projektowanej powierzchni użytkowej ?? m2, o łącznej powierzchni ----------------------  

użytkowej???? m2, przy czym ostateczna powierzchnia użytkowa Budynku --------------  

Mieszkalnego zostanie ustalona po jego wybudowaniu, na podstawie ---------------------  

przeprowadzonej inwentaryzacji powykonawczej, według Polskiej Normy PN-ISO 

9836:2015-12, zestawienie zawierające usytuowanie poszczególnych pomieszczeń 

stanowią załączniki numer 4, 5 i 6 do prospektu informacyjnego niniejszego, 

natomiast standard prac wykończeniowych, do których wykonania zobowiązał się 

Deweloper, stanowi załącznik numer 3 do prospektu informacyjnego, ---------------------  

    h) Deweloper zapewnia Nabywcom środek ochrony prawnej, w rozumieniu art. 4 

Ustawy o Ochronie Praw Nabywcy, w postaci zamkniętego mieszkaniowego 

rachunku powierniczego nr ??, prowadzonego dla Dewelopera przez ING Bank 
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Śląski S.A. -----z siedzibą w Katowicach, na podstawie umowy z dnia ??, zgodnie z 

którą m.in.: ---------------------------------------------------------------------------------------------------  

- w celu obsługi wpłat i wypłat dokonywanych przez poszczególnych Nabywców na 

zamknięty mieszkaniowy rachunek powierniczy, wymieniony wyżej Bank otwiera ---

subkonta, na podstawie złożonego przez Dewelopera wykazu Nabywców, z którymi 

będzie podpisywał umowy deweloperskie. Wypłaty środków zdeponowanych na 

zamkniętym mieszkaniowym rachunku powierniczym następują zgodnie -----------------  

z harmonogramem przedsięwzięcia deweloperskiego, ???określonego w umowie----- 

rachunku. W przypadku odstąpienia od umowy deweloperskiej przez jedną ze stron, 

Bank wypłaca Nabywcy przypadające mu środki na mieszkaniowym rachunku ------

powierniczym niezwłocznie po otrzymaniu oświadczenia o odstąpieniu od umowy 

deweloperskiej, przy czym  oświadczenie woli Nabywcy o odstąpieniu od umowy jest 

skuteczne, jeżeli zawiera zgodę na wykreślenie roszczenia o przeniesienie 

własności, złożone w formie pisemnej z podpisem notarialnie poświadczonym, -------

zaś w przypadku odstąpienia od umowy przez Dewelopera - na podstawie art. 29 

ust.4 i 5 ustawy o Ochronie Praw Nabywcy - Nabywca jest zobowiązany wyrazić 

zgodę na wykreślenie tego roszczenia. W przypadku rozwiązania umowy 

deweloperskiej, innego niż przewidziane w art. 29 ustawy o Ochronie Praw Nabywcy, 

strony przedstawią zgodne oświadczenia woli o sposobie podziału środków 

pieniężnych zgromadzonych przez Nabywcę na mieszkaniowym rachunku 

powierniczym. Bank wypłaci te środki w nominalnej wysokości, niezwłocznie po 

otrzymaniu oświadczeń woli stron o sposobie tego podziału, ---------------------------------  

- dla realizacji zobowiązań pieniężnych Nabywcy, Deweloper zamieszcza w każdej 

umowie deweloperskiej indywidualny numer subkonta utworzonego dla --------

poszczególnego Nabywcy, ------------------------------------------------------------------------------  

- wszelkie koszty, opłaty i prowizje związane z otwarciem, prowadzeniem i obsługą 

zamkniętego rachunku powierniczego, zgodnie z obowiązującą w wymienionym 

Banku tabelą opłat i prowizji ponosi Deweloper, --------------------------------------------------  

  i) Domy Nad Stawami Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością sp. k. z siedzibą 

w Żernicy nie zalega z płatnością jakichkolwiek podatków względem Skarbu  -----------  

Państwa, jednostek samorządu terytorialnego, jak również składek na rzecz Zakładu 

Ubezpieczeń Społecznych, należności na rzecz Funduszu Pracy oraz Funduszu 

Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych ani żadnych innych należności, do  ------  
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których stosuje się przepisy ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja podatkowa, 

które to zaległości mogłyby prowadzić do obciążenia przedmiotowych działek ----------  

hipoteką przymusową lub do powstania solidarnej odpowiedzialności Dewelopera 

i Nabywców za powstałe do dnia dzisiejszego zaległości podatkowe strony  -------------  

zbywającej, --------------------------------------------------------------------------------------------------  

  j) zawarcie i wykonanie niniejszej Umowy nie uczyni całkowicie lub częściowo --------  

niemożliwym zadośćuczynienie roszczeniom osób trzecich, a także nie jest -------------  

dokonane z pokrzywdzeniem wierzycieli Spółki Komandytowej ani w zamiarze ---------  

pokrzywdzenia przyszłych wierzycieli, ---------------------------------------------------------------  

  k) od dnia przekazania Nabywcom prospektu informacyjnego wraz z załącznikami 

do dnia dzisiejszego nie zaszły żadne zmiany danych objęte jego treścią,  ---------------  

  l) Deweloper oświadcza, że gdyby przy umowie Przeniesienia Własności -------------- 

Nieruchomość była obciążona hipoteką - zobowiązuje się przedłożyć zgodę --------- 

wierzyciela hipotecznego na bezobciążeniowe odłączenie z księgi wieczystej działki -

wraz z Budynkiem Mieszkalnym. ----------------------------------------------------------------------  

   

OŚWIADCZENIA NABYWCY. 

  § 2. 1. Małżonkowie ???? oświadczają, że: ------------------------------------------------------  

a) przed zawarciem niniejszej Umowy otrzymali i zapoznali się z prospektem  ----------  

informacyjnym wraz z załącznikami i nie wnoszą do nich żadnych zastrzeżeń, ----------  

b) zostali poinformowani przez Dewelopera o możliwości zapoznania się w siedzibie 

Spółki z następującymi dokumentami: ---------------------------------------------------------------  

- aktualnym stanem księgi wieczystej prowadzonej dla nieruchomości obejmującej---- 

 działki objęte Przedsięwzięciem Deweloperskim,  -----------------------------------------------  

- kopią aktualnego odpisu z rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego -  

Domy Nad Stawami Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością sp. k. z siedzibą---------  

w Żernicy, ----------------------------------------------------------------------------------------------------  

- kopiami decyzji zatwierdzającymi projekty budowlane i udzielającymi pozwolenia na 

budowę, ------------------------------------------------------------------------------------------------------  

- sprawozdaniem finansowym Dewelopera za ostatnie dwa lata, ----------------------------  

- projektem architektoniczno-budowlanym Przedsięwzięcia Deweloperskiego, ----------  

c) zapoznali się i zaakceptowali standard i zakres prac wykończeniowych, lokalizacje 

i otoczenie Przedsięwzięcia Deweloperskiego, zagospodarowanie terenu, projekt 

Budynku Mieszkalnego i jego usytuowanie na działce, jego projektowaną  ---------------  
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powierzchnię użytkową oraz układ pomieszczeń, ponadto oświadczają, że znany jest 

im stan prawny i faktyczny Nieruchomości, a także granice i sąsiedztwo ---------

Nieruchomości, ---------------------------------------------------------------------------------------------  

d) Deweloper przekazał im szczegółowe informacje dotyczące swojej sytuacji ----------  

prawno-finansowej, ---------------------------------------------------------------------------------------  

e) uznają i godzą się z tym, że w związku z zawarciem przez Dewelopera umowy 

zamkniętego mieszkaniowego rachunku powierniczego, administratorem danych 

osobowych Nabywcy będzie ING Bank Śląski S.A. z siedzibą w Katowicach i Bank 

ten otrzymywał będzie, dane osobowe Nabywcy od Dewelopera, przy czym Nabywca 

ma prawo dostępu do tych danych oraz ich  poprawienia.  ------------------------------------  

    § 3. Stawający ad.1/ okazuje: -----------------------------------------------------------------------  

a) zaświadczenie wydane z up. Naczelnika Drugiego Urzędu Skarbowego   -------------  

w Gliwicach dnia ??? 2019r. numer ??, z którego wynika, że nie ujawniono zaległości 

podatkowych Domy Nad Stawami Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością sp. k. 

z siedzibą w Żernicy, według stanu na dzień ??, -------------------------------------------------  

b) zaświadczenie wydane przez Starszego Inspektora w Zakładzie Ubezpieczeń ------  

Społecznych Oddział w ?? dnia ???? numer???, z którego wynika, że Domy Nad 

Stawami Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością sp. k. z siedzibą w Żernicy ---------  

nie zalega w opłacaniu składek na ubezpieczenie społeczne, ubezpieczenie ------------  

zdrowotne, Fundusz Pracy i Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych, 

według stanu na dzień ??, ------------------------------------------------------------------------------  

zapewniając, że od dat wydania zaświadczeń opisanych w ppkt. a) i b) powyżej, stan 

prawny w nich stwierdzony nie uległ zmianie. -----------------------------------------------------  

 

ZOBOWIĄZANIA STRON. 

    § 4. 1. Stawający zawierają niniejszym umowę deweloperską, na mocy której ----  

Marek Wójtowicz w imieniu Domy Nad Stawami Spółki z ograniczoną ---------------------  

odpowiedzialnością sp.k. z siedzibą w Żernicy zobowiązuje się: -----------------------------  

  a) wybudować, zgodnie z projektem budowlanym oraz zasadami sztuki budowlanej, 

na działce nr ?? o obszarze??? ha, Budynek Mieszkalny, w zabudowie szeregowej, 

o projektowanej powierzchni całkowitej ??? m2 () i użytkowej ??? m2 (), bliżej opisany 

w § 1 lit. g) tego aktu notarialnego, -------------------------------------------------------------------  

  b) przenieść na rzecz małżonków ???? w stanie wolnym od wszelkich obciążeń, 

praw i roszczeń osób trzecich, własność działki nr ?? o obszarze ?? wraz ----------------  
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z usytuowanym na niej Budynkiem Mieszkalnym oznaczonym jako segment ??, bliżej 

opisanym w § 1 lit. g) tego aktu notarialnego, za cenę wynoszącą ???,00 zł () 

brutto za 1m2 (jeden metr kwadratowy) powierzchni użytkowej budynku, co przy  -----  

projektowanej powierzchni ??? m2 daje kwotę ???? zł (), postanawiając, że umowa 

przeniesienia własności w wykonaniu umowy deweloperskiej zawarta zostanie do 

dnia ???????r., -------------------------------------------------------------------------------------------  

a małżonkowie ???? zobowiązują się działkę wraz z Budynkiem Mieszkalnym, 

w stanie wolnym od wszelkich obciążeń, praw i roszczeń osób trzecich, za podaną 

cenę nabyć, z majątku wspólnego. -------------------------------------------------------------------  

  2. Deweloper wyraża zgodę na cesję przez Nabywcę wierzytelności wynikających --  

z niniejszej umowy pod warunkiem, że cesjonariusz przejmie wszystkie prawa ---------  

i obowiązki Nabywcy wynikające z niniejszej umowy. -------------------------------------------  

CENA. 

 § 5. 1. Na cenę Brutto Przedmiotu Umowy w kwocie ??zł, składają się:  -----------------  

- cena netto w kwocie ??zł,  ----------------------------------------------------------------------------  

- podatek od towarów i usług, wg 8 % (osiem procent) stawki, w kwocie ??.  ------------  

2. Wymieniona wyżej cena Przedmiotu Umowy ustalona została w oparciu --------------  

o projektowaną powierzchnię użytkową Budynku Mieszkalnego, przy czym stawający 

postanawiają, że w przypadku, gdy w wyniku dokonanego pomiaru powykonawczego 

wystąpi różnica w powierzchni użytkowej Budynku Mieszkalnego nie większa niż ------  

2,00 % (dwa procent), przy czym: ---------------------------------------------------------------------  

- na plus tzn. powierzchnia użytkowa ulegnie zwiększeniu - cena nie ulegnie zmianie,  

- na minus tzn. powierzchnia użytkowa ulegnie zmniejszeniu na skutek pomiaru------- 

zgodnie z powołaną normą PN-ISO 9836:2015-12 – nastąpi proporcjonalne ---

zmniejszenie ceny. ----------------------------------------------------------------------------------------  

3. Cena nie podlega waloryzacji.  ---------------------------------------------------------------------  

4. Małżonkowie ??? zobowiązują się zapłacić Deweloperowi, przelewem na ------------  

opisany w § 1 lit. h) zamknięty mieszkaniowy rachunek powierniczy – subkonto Nr 

???, należną procentowo określoną część cenę, w terminie dni ??, pod warunkiem 

zakończenia każdego z szczęściu etapów realizacji inwestycji, zgodnie z wyżej 

przedstawionym harmonogramem Przedsięwzięcia Deweloperskiego, przy czym ----- 

o zakończeniu tego etapu Deweloper zobowiązany jest poinformować nabywców na 

piśmie, a za dzień dokonania zapłaty strony uznają dzień uznania powyższego 

rachunku. ----------------------------------------------------------------------------------------------------  
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5. ??W przypadku, gdy Nabywcy opóźnią się ze spełnieniem świadczenia ---------------  

pieniężnego, o którym mowa w ust. 4 powyżej, Deweloperowi przysługuje prawo do 

naliczenia odsetek ustawowych za opóźnienie za wyliczony czas opóźnienia, nie 

więcej niż 0,02 % (zero i dwie setne procenta) za każdy dzień, licząc od dnia ---------

następnego po dniu, w którym płatność powinna nastąpić do dnia zapłaty, przy czym 

łączna kwota odsetek za opóźnienie nie może przekroczyć 5,00 % (pięć procent) 

całkowitej ceny brutto. ------------------------------------------------------------------------------------  

 

WYDANIE I ODBIÓR BUDYNKU MIESZKALNEGO. 

     § 6. 1. W ciągu ?? od dnia zakończenia Przedsięwzięcia Deweloperskiego, --------

tj. wybudowania opisanych Budynków Mieszkalnych, bez instalacji wewnętrznych 

oraz ścian wewnętrznych, po uzyskaniu przez Dewelopera ostatecznej decyzji ------- 

o pozwoleniu na użytkowanie Budynku Mieszkalnego bądź złożeniu zawiadomienia--  

o zakończeniu budowy, na podstawie art. 54 oraz art. 57 ustawy z dnia 7 lipca 1994r. 

Prawo budowlane, Deweloper zawiadomi Nabywców na piśmie, że Budynek 

Mieszkalny jest gotowy do odbioru, wyznaczając równocześnie termin odbioru z co 

najmniej czternastodniowym wyprzedzeniem, przy czym odbiór Budynku będzie 

możliwy pod warunkiem zapłaty całej ceny należnej Deweloperowi na zamknięty ------  

mieszkaniowy rachunek powierniczy. ----------------------------------------------------------------  

    2. Odbiór jest przeprowadzany w obecności Nabywcy lub jego upoważnionego 

przedstawiciela. Z odbioru sporządza się protokół, do którego Nabywca może zgłosić 

wady Przedmiotu Umowy. -------------------------------------------------------------------------------  

    3. Deweloper w terminie 14 (czternaście) dni od dnia podpisania przez strony -------  

protokołu, doręczy Nabywcy oświadczenie o uznaniu wad lub oświadczenie ------------  

o odmowie uznania wad i jego przyczynach. W terminie 30 (trzydzieści) dni od dnia --  

podpisania protokołu, Deweloper usunie uznane wady Budynku Mieszkalnego. --------  

Jeżeli, mimo zachowania należytej staranności, wady nie zostaną usunięte -------------  

w powyższym terminie, Deweloper może wskazać odpowiedni inny termin usunięcia 

wad, wraz z uzasadnieniem opóźnienia. ------------------------------------------------------------  

    4. Deweloper zawiadomi Nabywcę o usunięciu uznanych wad, a z co najmniej -----

czternastodniowym wyprzedzeniem, o wyznaczeniu kolejnego terminu odbioru  --------  

Budynku Mieszkalnego w trakcie którego Strony protokolarnie potwierdzą ---------------  

usunięcie wad. ----------------------------------------------------------------------------------------------  

    5. W zakresie nieuregulowanym w niniejszym paragrafie do odpowiedzialności -----  
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Dewelopera za wady fizyczne i prawne Budynku Mieszkalnego stosuje się przepisy 

ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. - Kodeks cywilny o rękojmi. --------------------------------  

    6. Wydanie Przedmiotu Umowy w posiadanie Nabywcom nastąpi po zawarciu  -----  

Umowy Przenoszącej Własność, jednak nie później niż do trzech dni od jej zawarcia.  

   7. Objęcie w posiadanie Przedmiotu Umowy przez Nabywców zostanie  ---------------  

stwierdzone w protokole wydania.  -------------------------------------------------------------------  

   8. Od dnia wydania Przedmiotu Umowy w posiadanie, wszelkie koszty wynikające 

z jego eksploatacji pokrywać będzie Nabywca, na którym z dniem wydania Budynku- 

w posiadanie przechodzi również ryzyko przypadkowej utraty lub uszkodzenia -------

rzeczy.  -------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 

UMOWA PRZENOSZĄCA WŁASNOŚĆ. 

   § 7. 1. Domy Nad Stawami Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością sp.k ------------  

z siedzibą w Żernicy i Nabywca zawrą - na warunkach określonych w Umowie – 

umowę Przeniesienia Własności działki nr ?? o obszarze ?? wraz z usytuowanym na 

niej Budynkiem Mieszkalnym („Umowa Przenosząca Własność”), w terminie --------

określonym w § 4 ust.1 lit. b) niniejszego aktu notarialnego. ----------------------------------  

   2. O terminie, czasie i miejscu zawarcia Umowy Przenoszącej Własność, -------------  

Deweloper zawiadomi Nabywcę na piśmie z 14 (czternaście) dniowym -------------------  

wyprzedzeniem. --------------------------------------------------------------------------------------------  

   3. Zawarcie Umowy Przenoszącej Własność nastąpi nie wcześniej niż po wpłacie 

całości ceny na zamknięty  mieszkaniowy rachunek powierniczy. W przypadku nie ---

-dokonania zapłaty całości ceny lub dwukrotnego niestawiennictwa Nabywców --------  

w wyznaczonym miejscu i w terminie zawarcia Umowy Przenoszącej Własność, -------  

Deweloperowi przysługuje prawo powstrzymania się z wyznaczeniem kolejnego -------  

terminu zawarcia umowy lub odmowy przystąpienia do zawarcia tej umowy, ------------  

w terminie, o którym mowa w § 4 ust 1 lit b), a Nabywcom w takim przypadku nie -----

będzie przysługiwało prawo odstąpienia od Umowy ani prawo żądania kary ------------

umownej. -----------------------------------------------------------------------------------------------------  

  4. W przypadku opóźnienia się przez Dewelopera z zawarciem Umowy --------

Przenoszącej Własność, Nabywcom przysługuje kara umowna w wysokości 0,02 % 

(zero i dwie setne procenta) ceny brutto Budynku Mieszkalnego za każdy dzień ------

opóźnienia. --------------------------------------------------------------------------------------------------  
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ODSTĄPIENIE OD UMOWY. 

     § 8. 1. Niezależnie od innych przypadków wymienionych w Umowie, Nabywcy ----  

będą uprawnieni do odstąpienia od Umowy: --------------------------------------------------  

a) jeżeli niniejsza umowa deweloperska nie zawiera elementów o których mowa -------  

w art. 22 Ustawy o Ochronie Praw Nabywcy, ------------------------------------------------------  

b) jeżeli informacje zawarte w niniejszej umowie deweloperskiej nie są zgodne ---------  

z informacjami zawartymi w prospekcie informacyjnym lub w załącznikach do -----

prospektu, za wyjątkiem zmian, na które Nabywcy wyrazili zgodę, zgodnie z art. 22 

ust. 2 Ustawy o Ochronie Praw Nabywcy, ----------------------------------------------------------  

c) jeżeli Deweloper nie doręczył Nabywcom, zgodnie z art. 18 i 19 ustawy o Ochronie 

Praw Nabywcy, prospektu informacyjnego wraz z załącznikami, -----------------------------  

d) jeżeli informacje zawarte w prospekcie informacyjnym lub w załącznikach, na -------  

podstawie których zawarto niniejszą umowę deweloperską, są niezgodne ze stanem 

faktycznym i prawnym na dzień podpisania niniejszej umowy deweloperskiej, -----------  

e) jeżeli prospekt informacyjny, na podstawie którego zawarto niniejszą umowę --------  

deweloperską, nie zawiera informacji określonych we wzorze prospektu ------------------  

informacyjnego, stanowiącego załącznik do Ustawy o Ochronie Praw Nabywcy, -------  

f) w przypadku nieprzeniesienia na Nabywców własności działki zabudowanej ---------  

Budynkiem Mieszkalnym, opisanymi w § 1 lit. g) niniejszego aktu notarialnego, --------  

w terminie do dnia 31 kwietnia 2021r. ----------------------------------------------------------------  

- przy czym w przypadkach, o których mowa w ust. 1 ppkt. a) do e) powyżej, ------------  

Nabywcy mają prawo odstąpienia od niniejszej umowy w terminie 30 (trzydzieści) dni 

od dnia jej zawarcia, natomiast w przypadku, o którym mowa w ust. 1 ppkt. f) -----------  

powyżej, przed skorzystaniem z prawa do odstąpienia od niniejszej umowy Nabywcy 

wyznaczą Deweloperowi 120 (sto dwadzieścia) dniowy termin na przeniesienie --------  

własności działki zabudowanej Budynkiem Mieszkalnym, a w razie bezskutecznego 

upływu wskazanego terminu będą uprawnieni do odstąpienia od niniejszej umowy. 

Nabywcy zachowują roszczenie z tytułu kary umownej za okres opóźnienia, zgodnie 

z zapisem § 7 ust. 4 niniejszej umowy, --------------------------------------------------------------  

g) gdy wskutek dokonania inwentaryzacji powykonawczej Budynku Mieszkalnego, 

okaże się, że jego powierzchnia jest większa się od projektowanej powierzchni --------  

ustalonej w niniejszej Umowie o ponad 2,00 % (dwa procent). W tym przypadku ---

oświadczenie o odstąpieniu od niniejszej Umowy może być złożone w terminie 30 ---

(trzydzieści) dni od dnia poinformowania Nabywców przez Dewelopera o zaistniałej 



 13 

różnicy w powierzchni i związanym z nią wzroście ceny. Jeżeli Nabywca nie 

skorzysta z prawa do odstąpienia od Umowy w podanym terminie cena brutto za ----

Przedmiot Umowy ulegnie odpowiednio zwiększeniu o kwotę stanowiącą wynik ---

mnożenia liczby metrów kwadratowych, o które zwiększyła się powierzchnia ----

użytkowa Budynku Mieszkalnego, przez stawkę za jeden metr kwadratowy, która 

wynosi ??? zł () ??brutto, --------------------------------------------------------------------------------  

h) gdy wskutek dokonania inwentaryzacji powykonawczej Budynku Mieszkalnego, ----  

okaże się, że jego powierzchnia jest mniejsza od projektowanej powierzchni ------------  

ustalonej w niniejszej Umowie o ponad 2,00 % (dwa procent). W tym przypadku -------  

oświadczenie o odstąpieniu może być złożone w terminie 30 (trzydzieści) dni od ------  

dnia poinformowania Nabywców przez Dewelopera o zaistniałej różnicy ------------------  

w powierzchni i związanym z nią obniżeniem ceny. Jeżeli Nabywca nie skorzysta -----  

z prawa do odstąpienia od Umowy w podanym terminie cena brutto za Przedmiot 

Umowy ulegnie odpowiednio zmniejszeniu o kwotę stanowiącą wynik mnożenia -----

liczby metrów kwadratowych, o które zmniejszyła się powierzchnia użytkowa lokalu, 

przez stawkę za jeden metr kwadratowy, która wynosi ??? zł () ??brutto. -----------------  

    2. Oświadczenie woli Nabywców o odstąpieniu od niniejszej umowy jest --------------  

skuteczne, jeżeli zawiera zgodę na wykreślenie roszczenia o przeniesienie własności 

działki wraz z Budynkiem Mieszkalnym, złożone Deweloperowi w formie pisemnej 

z podpisami notarialnie poświadczonymi. -----------------------------------------------------------  

    § 9. 1. Stawający postanawiają, że Deweloper ma prawo odstąpić od niniejszej  

umowy: ------------------------------------------------------------------------------------------------------  

a) w przypadku niespełnienia przez Nabywców świadczenia pieniężnego, w terminie 

lub wysokości określonych w § 5 ust. 4 niniejszej umowy deweloperskiej, pomimo ----  

wezwania Nabywców, w formie pisemnej, do zapłaty zaległej kwoty w terminie ---------  

30 (trzydzieści) dni od dnia doręczenia wezwania, chyba że niespełnienie przez -------  

Nabywców świadczenia pieniężnego jest spowodowane działaniem siły wyższej, ------  

b) w przypadku niestawienia się Nabywców do odbioru Budynku Mieszkalnego lub ---  

podpisania aktu notarialnego przenoszącego na Nabywców własność działki -----------  

zabudowanej Budynkiem Mieszkalnym, pomimo dwukrotnego doręczenia wezwania 

w formie pisemnej, w odstępie co najmniej 60 (sześćdziesiąt) dni, chyba, że ------------  

niestawienie się Nabywców jest spowodowane działaniem siły wyższej. ------------------  

    2. W przypadku odstąpienia od niniejszej umowy przez Dewelopera, -------------------  

w przypadkach określonych w § 9 ust. 1 niniejszej umowy, Nabywcy zobowiązani są 
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wyrazić zgodę na wykreślenie roszczenia o przeniesienie własności działki wraz ------  

z Budynkiem Mieszkalnym, w formie pisemnej z podpisami notarialnie -----------------

poświadczonymi. -------------------------------------------------------------------------------------------  

    § 10. W każdym przypadku odstąpienia od niniejszej umowy przez Dewelopera ----  

lub Nabywców bądź jej rozwiązania przez strony, Deweloper zwróci Nabywcom -------  

wpłacone środki, pomniejszone o ewentualne należne Deweloperowi odsetki, -------

w terminie 30 (trzydzieści) dni roboczych od daty odstąpienia od umowy bądź jej ----

rozwiązania, nie wcześniej jednak niż przed: ------------------------------------------------------  

- podpisaniem przez Nabywców faktury korygującej; --------------------------------------------  

- dostarczeniem Deweloperowi oświadczenia Nabywców, z podpisami notarialnie -----  

poświadczonymi, o wyrażeniu zgody na wykreślenie z księgi wieczystej roszczeń, ----  

wynikających z niniejszej umowy. ---------------------------------------------------------------------  

 

WNIOSEK WIECZYSTOKSIĘGOWY. 

    § 11. Na podstawie niniejszej umowy stawający żądają, aby notariusz działając na 

podstawie art. 79 pkt 8a i art. 92 § 4 ustawy Prawo o notariacie z dnia 14 lutego 

1991r., dokonała czynności polegającej na złożeniu za pośrednictwem systemu 

teleinformatycznego wniosku wieczystoksięgowego obejmującego żądanie --------------  

dokonania w dziale III księgi wieczystej nr GL1G/00142727/6 wpisu roszczenia ----

o wybudowanie Budynku Mieszkalnego i przeniesienie własności działki nr ?? o 

obszarze ??? ha, na której usytuowany będzie Budynek Mieszkalny oznaczony 

jako???, na rzecz: ???. ----------------------------------------------------------------------------------  

      § 12. Notariusz pouczyła o treści art. 6264 Kodeksu postępowania cywilnego, -----  

w szczególności o tym, że w przypadku wniosków składanych przez notariusza za 

pośrednictwem systemu teleinformatycznego obowiązek poprawienia lub ----------------  

uzupełnienia wniosku spoczywa na stronie czynności notarialnej. ---------------------------  

 

DORĘCZENIA. 

    § 13. 1. Strony postanawiają, iż zawiadomienia i inna korespondencja związana ---  

z niniejszą Umową wymaga formy pisemnej i będzie doręczana osobiście lub ----------  

przesyłana listem poleconym za potwierdzeniem odbioru, na adresy podane ------------  

w komparycji niniejszego aktu notarialnego. -------------------------------------------------------  

    2. Strony zobowiązują się nawzajem do powiadomienia w formie pisemnej -----------  

o zmianie adresu do korespondencji w terminie 14 (czternaście) dni od dnia ------------  
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powstania zmiany. -----------------------------------------------------------------------------------------  

 

POSTANOWIENIA KOŃCOWE. 

      § 14. W kwestiach nieuregulowanych w niniejszej umowie stosuje się przepisy ----  

ustawy z dnia 16 września 2011 r. o ochronie praw nabywcy lokalu mieszkalnego lub 

domu jednorodzinnego, Kodeksu Cywilnego oraz inne powszechnie obowiązujące 

przepisy prawa. --------------------------------------------------------------------------------------------  

    Zgodnie z art. 26 ust. 2 ustawy o ochronie praw nabywcy lokalu mieszkalnego lub 

domu jednorodzinnego z dnia 16 września 2011r. koszty niniejszej umowy, wypisów -  

aktu notarialnego oraz opłatę sądową ponoszą Deweloper oraz małżonkowie ???, ----  

po 1/2 (jednej drugiej) części. --------------------------------------------------------------------------  

    Pobrano: --------------------------------------------------------------------------------------------------  

a) taksę notarialną z §§ 3 i 6 pkt 15a rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia  

    28 czerwca 2004r. w sprawie maksymalnych stawek taksy     notarialnej, ze ---------  

    zmianami, w kwocie ???zł, powiększoną o podatek od towarów i usług na ------------  

    podstawie art. 5, 29a, 41 i 146aa ustawy o tym podatku z dnia 11 marca --------------  

   2004r., wg stawki 23%, w kwocie ??,00zł, czyli razem --------------------------------- ??zł 

b) opłatę sądową na podstawie art. 43 ust. 3 ustawy z dnia 28 lipca 2005r. --------------  

    o kosztach sądowych w sprawach cywilnych, od wniosku wieczystoksięgowego 

    złożonego na podstawie tego aktu notarialnego za pośrednictwem ----------------------  

    systemu teleinformatycznego, zaewidencjonowaną pod Repertorium A numer ------  

   ????/2019, gotówką, w kwocie ---------------------------------------------------------- 150,00zł 

                                                                                                                     --------------- 

                                                                                                           razem ????,00zł 

Akt został odczytany, przyjęty i podpisany. 

 

 

 

 

 
 


