
WZÓR UMOWY DEWELOPERSKIEJ
Repertorium A numer /2015

 A K T   N O T A R I A L N Y

Dnia XXXX roku dwa tysiące XXX /XX/, w Kancelarii Notarialnej w Jeleniej Górze przy 
Alei Wojska Polskiego numer 77/5, przed notariuszem Przemysławem Szocińskim, stawili się:  --------

1/ Roksanes Oskar ŻUKOWSKI, syn Romana i Jadwigi, ---------------------------------------- 
PESEL , --------------------------------------------------------------------------------
według oświadczenia zamieszkały: 58-506 Jelenia Góra, ulica …..............................., 
działający w tym akcie w imieniu i na rzecz: ------------------------------------------------------
a/ Tomasza Szczepana KURPISZA, syna Leona i Heleny, PESEL , zamieszkałego: 64-
100 Leszno, ulica ....................... oraz b/ Tomasza KOZŁOWSKIEGO, syna Jacka i Ja-
niny, PESEL ., zamieszkałego: 64-100 Leszno, ulica …................., jako wspólników 
spółki cywilnej pod nazwą: „TOMPOL” –  spółka cywilna Tomasz Kozłowski, To-
masz Kurpisz z siedzibą Strzyżewicach, adres: Strzyżewice, ulica Modelarska numer 
13, poczta 
64-100 Leszno,  NIP 697-22-08-429, REGON 300580940 (dawniej z siedzibą w Lesznie, 
adres: 61-100 Leszno), zwanych w dalszej części umowy „Deweloperem”, na podstawie 
pełnomocnictwa udzielonego dnia  12 września 2013 roku, w Kancelarii Notarialnej 
w Jeleniej Górze przy Alei Wojska Polskiego numer 77/5, przed notariuszem Przemysła-
wem Szocińskim, zarejestrowanego pod Repertorium A numer …../20.., którego to peł-
nomocnictwa wypis okazał do niniejszej umowy oświadczając, że pełnomocnictwo to nie 
wygasło, nie zostało zmienione, ani nie zostało odwołane, ---------

              2/  XXXXX, córka …………, PESEL …………………., -------------------------------------------
 zamieszkała: XXXXX, zwana          w dalszej części niniejszej umowy także „Nabyw-
czynią”. ---------------------------

Tożsamość stawających notariusz ustalił na podstawie dowodów osobistych: ad 1 - numer XXXX, 
z terminem ważności do dnia XXXX roku; ad 2 –  numer  XX, z terminem ważności do dnia XXX 
roku. --------------------------------
   

U M O W A    D E W E L O P E R S K A

§  1.  1. Roksanes  Oskar  Żukowski działający  w imieniu  Dewelopera,  tj.  Tomasza 
Kozłowskiego i Tomasza Szczepana Kurpisza wspólników spółki cywilnej pod nazwą: „TOMPOL” – 
spółka cywilna Tomasz Kozłowski, Tomasz Kurpisz z siedzibą w Strzyżewicach oświadcza, że  Sąd 
Rejonowy w Jeleniej Górze VI Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi: 
--------------------------------------a/ księgę wieczystą numer dziewięćdziesiąt pięć tysięcy sto 
osiemdziesiąt dwa łamane przez dziewięć /Kw. nr JG1J/00095182/9/, dla działki gruntu oznaczonej 
w ewidencji gruntów numerem dwieście siedemdziesiąt siedem łamane przez jeden /277/1/ o 
powierzchni dwóch tysięcy dwustu siedemdziesięciu dwóch metrów kwadratowych /0,2272 ha/ 
położonej w Jeleniej Górze przy ulicy Zielonej, w której to księdze wieczystej w dziale II, jako 
właściciele wpisani są: Tomasz Szczepan Kurpisz, syn Leona i Heleny, PESEL .  oraz Tomasz 
Kozłowski, syn Jacka i Janiny, PESEL .. – na prawach wspólności łącznej wspólników spółki cywilnej 
na podstawie umowy sprzedaży z dnia 24 listopada 2011 roku, zawartej z Gminą Jelenia Góra, w 
dziale III wpisana jest nieodpłatna i bezterminowa służebność przesyłu na rzecz ECO Jelenia Góra 
spółki z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą  w Jeleniej Górze oraz jej każdoczesnych 
następców prawnych polegającą na prawie korzystania przez przedsiębiorcę z działek gruntu o 
numerach: 277/1, 277/2, 277/3, 277/4 i 277/5 poprzez znoszenie istnienia sieci ciepłowniczej, 
swobodny dostęp w celu 
i w zakresie związanym z eksploatacją (obsługa, konserwacja, remont, czynności kontrolno - 
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pomiarowe) i modernizację sieci i przyłącza ciepłowniczego, z tym zastrzeżeniem, że ECO spółka z 
ograniczoną odpowiedzialnością z/s w Jeleniej Górze lub jej każdoczesny następca prawny, 
zobowiązana jest ponosić koszt utrzymania urządzeń potrzebnych do wykonywania służebności 
przesyłu i każdorazowo po przeprowadzeniu czynności objętych treścią tej służebności do 
przywrócenia nieruchomości obciążonej do stanu poprzedniego, a dział IV wolny jest od wpisów 
obciążeń, czy też wzmianek o wnioskach, 
------------------------------------------------------------------------b/ księgę wieczystą numer 
dziewięćdziesiąt pięć tysięcy sto osiemdziesiąt pięć łamane przez zero /Kw. nr JG1J/00095185/0/, dla 
niezabudowanej działki gruntu oznaczonej w ewidencji gruntów numerem dwieście siedemdziesiąt 
siedem łamane przez pięć /277/5/ o powierzchni jednego tysiąca trzystu trzydziestu dwóch metrów 
kwadratowych /0,1332 ha/ położonej w Jeleniej Górze przy ulicy Zielonej, w której to księdze 
wieczystej w dziale II, jako współwłaściciele wpisani są m.in.: Tomasz Szczepan Kurpisz, syn Leona 
i Heleny, PESEL  oraz Tomasz Kozłowski, syn Jacka 
i Janiny, PESEL  – na prawach wspólności łącznej wspólników spółki cywilnej, na podstawie umowy 
sprzedaży z dnia 24 listopada 2011 roku, w udziale wynoszącym XX/78 części, 
w dziale III wpisana jest nieodpłatna i bezterminowa służebność przesyłu na rzecz ECO Jelenia Góra 
spółki z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Jeleniej Górze oraz jej każdoczesnych 
następców prawnych polegającą na prawie korzystania przez przedsiębiorcę z działek gruntu 
o numerach: 277/1, 277/2, 277/3, 277/4 i 277/5 poprzez znoszenie istnienia sieci ciepłowniczej, 
swobodny dostęp w celu i w zakresie związanym z eksploatacją (obsługa, konserwacja, remont, 
czynności kontrolno - pomiarowe) i modernizację sieci i przyłącza ciepłowniczego, z tym 
zastrzeżeniem, że ECO spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z/s w Jeleniej Górze lub jej 
każdoczesny następca prawny, zobowiązana jest ponosić koszt utrzymania urządzeń potrzebnych do 
wykonywania służebności przesyłu i każdorazowo po przeprowadzeniu czynności objętych treścią tej 
służebności do przywrócenia nieruchomości obciążonej do stanu poprzedniego, a dział IV wolny jest 
od wpisów obciążeń, czy też wzmianek o wnioskach. ----------------------------------------------------------

Roksanes  Oskar  Żukowski działający  w imieniu  Dewelopera  Tomasza  Kozłowskiego 
i Tomasza  Szczepana  Kurpisza  wspólników  spółki  cywilnej  pod  nazwą:  „TOMPOL”  –  spółka 
cywilna Tomasz Kozłowski, Tomasz Kurpisz z siedzibą w Strzyżewicach oświadcza nadto, że: --------
-  Deweloper  realizuje  projekt  budowlany  nazwany  “Osiedle  Zielone  Tarasy  II”,  polegający  na  
wybudowaniu czterech /4/ budynków mieszkalnych wielorodzinnych (typu B-1, B-2, B-3 i B-4), które 
to budynki, każdy z nich, zlokalizowany będzie na odrębnej działce, a każda z działek, na których 
wybudowane zostaną budynki  mieszkalne,  posiadać będzie dostęp do drogi wewnętrznej – działki 
numer 277/5, która bezpośrednio graniczy z drogą publiczną i  za pośrednictwem której  to działki  
wszyscy współwłaściciele zabudowanych działek (właściciele poszczególnych lokali) posiadać będą 
dostęp do drogi publicznej, ulicy Zielonej, ------------------------------------------------------------------------
-  przeprowadzenie  projektu  budowlanego  “Osiedle  Zielone  Tarasy  II”  następować  będzie  
w czterech /IV/ etapach: -----------------------------------------------------------------------------------

- I etap: budowa pierwszego z budynków (typ B-3) została już zakończona, ----------------------
- II etap: budowa drugiego z budynków (typ B-4) została już zakończona, ------------------------
-  III  etap:  rozpoczęcie  budowy  trzeciego  z budynków  (typ  B-2)  już  nastąpiło,  

a zakończenie prac budowlanych planowane jest na miesiąc styczeń roku 2016, ---------------------------
- IV etap: rozpoczęcie budowy czwartego z budynków (typ B-1), nastąpi w miesiącu czerwcu 

roku 2016, a zakończenie prac budowlanych planowane jest na miesiąc styczeń roku 2017, ------------
-  zgodnie  z  ostateczną  i  podlegającą  wykonaniu  decyzją  zatwierdzającą  projekt  budowlany  
i udzielającą pozwolenia na budowę, Nr 320/2013, z dnia 18 lipca 2013 roku, wydaną z upoważnienia 
Prezydenta  Miasta  Jeleniej  Góry przez  Kierownika Referatu  Budownictwa,  Deweloper  na  działce 
gruntu  277/1,  realizując  w/w projekt  budowlany nazwany “Osiedle  Zielone  Tarasy II”,  rozpoczął  
budowę  budynku  mieszkalnego  wielorodzinnego  typu  B-1,  a  prace  prowadzone  będą  według 
następującego harmonogramu: --------------------------------------------------------------------------------------
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1) wybudowanie fundamentów i ścian pierwszego /I/, drugiego /II/, trzeciego /III/ piętra, 
w terminie sierpień 2015 roku – maj 2016 roku, -----------------------------------------------------------------

2) wybudowanie ścian czwartego /IV/ piętra, dachu, drogi w pięćdziesięciu procentach /50%/, 
stolarki okiennej parteru i pierwszego /I/ piętra w terminie czerwiec – lipiec 2016 rok, -------------------

3) zamontowanie pozostałej stolarki okiennej, tynki w pięćdziesięciu procentach /50%/, 
posadzki w pięćdziesięciu procentach /50%/, w terminie lipiec – października 2016 rok, -----------------

4) dokończenie drogi, elewacji budynku, winda i zagospodarowania terenu wokół budynku, 
prace wykończeniowe w terminie październik – grudzień 2016 rok, ------------------------------------------
- zgodnie z art. 4 ustawy z dnia 16 września 2011 roku o ochronie praw nabywcy lokalu mieszkalnego 
lub domu jednorodzinnego w ING Banku Śląskim S.A. z siedzibą w Katowicach, przy ul. Sokolskiej 
34, 40-086 Katowice, otwarty został bankowy zamknięty rachunek powierniczy numer 
XXXXXXXXXXXXXXXXXX, który służy do gromadzenia i przechowywania środków pieniężnych, 
powierzonych posiadaczowi rachunku, tj. Deweloperowi, przez osoby trzecie (osoby fizyczne), zwane 
Nabywcami, -----------------------------------------------------------------------------------------------------------
- koszty prowadzenia mieszkaniowego rachunku powierniczego w całości ponosi Deweloper , a 
łączny koszt jego otwarcia i prowadzenia wynosi XXXXXX złotych /XXX,00 zł/, 
--------------------------------
- Bank ewidencjonuje wpłaty i wypłaty odrębnie dla każdego nabywcy, 
-------------------------------------
- Deweloper każdemu Nabywcy nadaje indywidualny numer rachunku, według zasad określonych 
przez Bank w odrębnie zawartej z Deweloperem Umowie stosowania Systemu Identyfikacji 
Masowych Płatności – SIMP, ---------------------------------------------------------------------------------------
- Bank wypłaca Deweloperowi środki pieniężne wpłacone przez Nabywcę, pod warunkiem 
otrzymania przez Bank odpisu aktu notarialnego umowy przenoszącej na Nabywcę prawo, w stanie 
wolnym od obciążeń, praw i roszczeń osób trzecich, z wyjątkiem obciążeń, na które wyraził zgodę 
Nabywca,---------------------------------------------------------------------------------------------------------------
- Wypłata zdeponowanych środków następuje jednorazowo po: ----------------------------------------------
ustanowieniu odrębnej własności lokalu mieszkalnego i przeniesieniu przez Dewelopera własności 
tego lokalu na Nabywcę.  --------------------------------------------------------------------------------------------

2. Roksanes Oskar Żukowski działający w imieniu Dewelopera, tj. Tomasza Kozłowskiego 
i Tomasza Szczepana Kurpisza wspólników spółki cywilnej pod nazwą: „TOMPOL”  –  spółka 
cywilna Tomasz Kozłowski, Tomasz Kurpisz z siedzibą w Strzyżewicach oświadcza nadto, że: --------

 Deweloper m. in. wybuduje budynek B-1, w którym według pierwotnego projektu ma 
znajdować się dwadzieścia jeden /21/ lokali mieszkalnych oraz jeden /4/ lokale użytkowe, w tym trzy /
3/ garaże, w tym powstanie między innymi: ---------------------------------------------------------------------
a/ niewyodrębniony lokal mieszkalny oznaczony obecnie w projekcie budowlanym numerem XX /X/, 
położony na xx /x/ piętrze (xx /x/ kondygnacji), który będzie się składać się z: 
XXXXXXXXXXXXXXXX o projektowanej powierzchni użytkowej XXXXXXXX setnych metra 
kwadratowego /XX,XX m2/ wraz ze stosownym udziałem (określonym zgodnie z przepisami ustawy 
o własności lokali niżej powołanej) w elementach wspólnych budynku i urządzeń, które nie służą 
wyłącznie do użytku właścicieli poszczególnych lokali oraz udziałem w prawie współwłasności 
działki gruntu numer 277/1 powierzchni 0,2272 ha, -------------------------------------------------------------
b/ niewyodrębniony lokal użytkowy – garaż oznaczony w projekcie budowlanym numerem XX /X/, 
położony na parterze (pierwszej /1/ kondygnacji nadziemnej), składający się z garażu o projektowa-
nej powierzchni użytkowej XXXX setnych metra kwadratowego /XX,XX m2/ wraz ze stosownym 
udziałem (określonym zgodnie z przepisami ustawy o własności lokali niżej powołanej) w elementach 
wspólnych budynku i urządzeń, które nie służą wyłącznie do użytku właścicieli poszczególnych lokali 
oraz udziałem w prawie współwłasności działki gruntu numer 277/1 powierzchni 0,2272 ha, 
----------------------------------------------------------------------------------------------
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- szczegółową lokalizację, tj. usytuowanie w budynku lokalu mieszkalnego numer XX oraz lokalu 
użytkowego – garażu numer  X, określenie powierzchni i układu pomieszczeń, zakres i standard prac 
wykończeniowych oraz stan techniczny lokalu mieszkalnego numer X i lokalu użytkowego – garażu 
numer X, określają: a/ standard wykończenia –  dotyczący technologii i standardu wykończenia 
budynku i lokali, zawarty w prospekcie informacyjnym, stanowiącym załącznik numer 1 do niniejszej 
umowy, b/ rzut kondygnacji X budynku – lokalizacja lokalu mieszkalnego oznaczonego obecnie jako 
mieszkanie numer X, stanowiący załącznik numer 2 do niniejszej umowy, c/ rzut pierwszej /1/ 
kondygnacji budynku –  lokalizacja lokalu użytkowego - garażu, stanowiący załącznik numer 3 do 
niniejszej umowy, d/ rzut lokalu mieszkalnego oznaczonego obecnie numerem X, stanowiący 
załącznik numer 4 do niniejszej umowy, e/ rzut lokalu użytkowego –  garażu, stanowiący załącznik 
numer 5 do niniejszej umowy, --------------------------------------------------------------------------------------
- powierzchnia użytkowa lokalu mieszkalnego i lokalu użytkowego –  garażu, wyliczona została 
w świetle ścian wewnętrznych lokali w stanie wykończonym, bez odliczania powierzchni zajętej przez 
ścianki działowe i zabudowy nie stanowiące konstrukcji lub obudowy danego lokalu, powierzchnia 
balkonów i tarasów wyliczona została jako wielkość płyty balkonu, czy tarasu w świetle pełnych 
przegród pionowych, bez odliczania powierzchni zajętych przez ażurowe bariery i przegrody 
ślusarskie, sposób wyliczenia powierzchni użytkowych został określony w oparciu o Polską Normę 
PN-ISO 9836:1997 Właściwości użytkowe w budownictwie –  Określanie i obliczanie wskaźników 
powierzchniowych i kubaturowych, ------------------------------------------------------------------------------- 
- inwestycja „Osiedle Zielone Tarasy II”  w całości finansowana jest ze środków własnych 
Dewelopera, -----------------------------------------------------------------------------------------------------------
- prawa, objęte treścią tego aktu pozostają w wyłącznym posiadaniu jego mocodawców 
i poza służebnością wyżej opisaną, nie są obciążone żadnymi innymi prawami bądź długami na rzecz 
osób trzecich, w tym prawami wynikającymi z umów najmu lub dzierżawy, 
--------------------------------
- mocodawcy jego nie zalegają w opłatach i podatkach, do których mają zastosowanie przepisy ustawy 
z dnia 29 sierpnia 1997 roku Ordynacja podatkowa, które zgodnie z obowiązującymi przepisami 
stanowiłyby podstawę obciążenia nieruchomości hipoteką  przymusową, nie zachodzą też inne 
okoliczności, które uzasadniałyby wpis hipoteki przymusowej, nie są dłużnikami żadnej osoby trzeciej 
na podstawie prawomocnego orzeczenia sądu, nie toczy się wobec nich żadne postępowanie mogące 
mieć wpływ na skutki wynikające z zawarcia niniejszej umowy, 
---------------------------------------------- nieruchomość nie ma ukrytych wad prawnych, a w 
szczególności nie toczy się postępowanie egzekucyjne, którego przedmiotem byłaby ta nieruchomość 
oraz nie istnieją roszczenia osób trzecich o ustanowienie na tej nieruchomości służebności gruntowych 
lub osobistych, ------------------------------
- działka gruntu numer 277/1 posiada bezpośredni dostęp do drogi publicznej, tj. ulicy Zielonej oraz 
poprzez działkę numer 277/5, która to działka stanowi drogę dojazdową także dla działek gruntu 
oznaczonych numerami 277/2, 277/3 i 277/4, --------------------------------------------------------------------
- Tomasz Szczepan Kurpisz i Tomasz Kozłowski jako wspólnicy spółki cywilnej pod nazwą: 
„TOMPOL” –  spółka cywilna Tomasz Kozłowski, Tomasz Kurpisz z siedzibą w Strzyżewicach są 
czynnymi i zarejestrowanymi podatnikami podatku od towarów i usług, a czynność objęta treścią tego 
aktu, opodatkowana jest podatkiem VAT i przyszła umowa o ustanowienie odrębnej własności 
lokalu/lokali i ich sprzedaży, opodatkowana będzie podatkiem VAT, który to podatek zostanie przez 
nich zapłacony. --------------------------------------------------------------------------------------------------------

3. XXXXX oświadcza, że: ---------------------------------------------------------------------------------
- zapoznała się z projektem budowlanym w/w budynku, w szczególności z wynikającą z projektu 
lokalizacją budynku, lokalizacją w budynku lokalu mieszkalnego numer XX oraz lokalu użytkowego 
– garażu oznaczonego w projekcie budowlanym numerem X, oraz ze stanem prawnym i faktycznym, 
praw wyżej opisanych, w tym standardem wykończenia wskazanym w „prospekcie informacyjnym”, 
stanowiącym załącznik numer 1 i integralną część niniejszej umowy i nie wnosi w tym zakresie 
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żadnych zastrzeżeń, 
---------------------------------------------------------------------------------------------------
- przed zawarciem niniejszej umowy otrzymała od Dewelopera prospekt informacyjny wraz 
z załącznikami i zapoznała się z ich treścią, ----------------------------------------------------------------------
- została poinformowana przez Dewelopera o możliwości zapoznania się w siedzibie Dewelopera ze 
wszystkimi dokumentami wymaganymi zgodnie z przepisami ustawy z dnia 16 września 2011 roku 
o ochronie praw nabywcy lokalu mieszkalnego lub domu jednorodzinnego, wyżej cytowanej, 
----------- zapoznała się z warunkami finansowania zakupu wybranej przez siebie nieruchomości oraz 
oświadcza, że płatności dokona: ------------------------------------------------------------------------------------
- w całości ze środków własnych, ----------------------------------------------------------------------------------
- w całości z kredytu zaciągniętego w banku, 
---------------------------------------------------------------------
- częściowo ze środków własnych i z kredytu zaciągniętego w banku. ---------------------------------------

§ 2. Przy akcie tym przedłożono: -------------------------------------------------------------------------
a/ prospekt informacyjny wraz z załącznikami –  załącznik numer 1 stanowiący integralną część 
niniejszej umowy, zawierający w swej treści Standard wykończenia budynku i lokali oraz projekt 
zagospodarowania działki numer 277/1, 
---------------------------------------------------------------------------
b/ rzut kondygnacji XX budynku –  lokalizacja lokalu mieszkalnego oznaczonego obecnie jako 
mieszkanie numer X, stanowiący załącznik numer 2 do niniejszej umowy, ---------------------------------
c/ rzut pierwszej /1/ kondygnacji budynku –  lokalizacja lokalu użytkowego - garażu, stanowiący 
załącznik numer 3 do niniejszej umowy, --------------------------------------------------------------------------
d/ rzut lokalu mieszkalnego oznaczonego obecnie numerem X, stanowiący załącznik numer 4 do 
niniejszej umowy, 
-----------------------------------------------------------------------------------------------------
e/ rzut lokalu użytkowego – garażu, stanowiący załącznik numer 5 do niniejszej umowy, ----------------
a nadto okazano: ------------------------------------------------------------------------------------------------------
           - wypis aktu notarialnego – pełnomocnictwa, cyt. w komparycji tego aktu, -------------------------
          - wydruk księgi wieczystej Kw. nr JG1J/00095182/9, prowadzonej przez Sąd Rejonowy w Jele-
niej Górze VI Wydział Ksiąg Wieczystych, pobrany ze strony Ministerstwa Sprawiedliwości Podsys-
temu  Dostępu  do  Centralnej  Bazy  Ksiąg  Wieczystych,  stan  z  dnia  XXXXXX  roku,  godz. 
XXX,--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
          - wydruk księgi wieczystej Kw. nr JG1J/00095185/0, prowadzonej przez Sąd Rejonowy w Jele-
niej Górze VI Wydział Ksiąg Wieczystych, pobrany ze strony Ministerstwa Sprawiedliwości Podsys-
temu  Dostępu  do  Centralnej  Bazy  Ksiąg  Wieczystych,  stan  z  dnia  XXXXXX  roku,  godz. 
XXX,--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

- ostateczną i podlegającą wykonaniu decyzję zatwierdzającą projekt budowlany i udzielającą 
pozwolenia na budowę, Nr 320/2013, z dnia 18 lipca 2013 roku, wydaną z upoważnienia Prezydenta  
Miasta Jeleniej Góry przez Kierownika Referatu Budownictwa, (decyzja dotyczy ZADANIA NR 1 – 
BUDYNEK  MIESZKALNY  NUMER  1,  wielorodzinny  z  usługami  i  garażami  na  parterze,  
z infrastrukturą techniczną i  fragmentem drogi  wewnętrznej  przy ulicy Zielonej  w Jeleniej Górze,  
działka numer 277, 14/13, -------------------------------------------------------------------------------------------

- umowę spółki cywilnej działającej pod nazwą: „TOMPOL”  –  spółka cywilna Tomasz 
Kozłowski, Tomasz Kurpisz z siedzibą w Lesznie, z dnia 11 czerwca 2007 roku, --------------------------

- aneks do umowy TOMPOL s.c. Tomasz Kozłowski, Tomasz Kurpisz zawartej w dniu 11 
czerwca 2007 roku, sporządzony dnia 1 sierpnia 2014 roku, dotyczący zmiany paragrafu 3 umowy, 
tj. zmiany siedziby z Leszna, na Strzyżewice, --------------------------------------------------------------------

- wypis aktu notarialnego –  umowy sprzedaży zawartej dnia 24 listopada 2011 roku, 
w tutejszej Kancelarii Notarialnej, przed asesorem notarialnym Edytą Malinowską zastępcą notariusza 
Przemysława Szocińskiego, Repertorium A numer 6676/2011. -----------------------------------------------

§ 3. 1. Roksanes Oskar Żukowski działający w imieniu Tomasza Kozłowskiego i Tomasza 
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Szczepana Kurpisza wspólników spółki cywilnej pod nazwą: „TOMPOL” –  spółka cywilna Tomasz 
Kozłowski, Tomasz Kurpisz z siedzibą w Strzyżewicach (Deweloper)  z o b o w i ą z u j e  się  do: 
---a/ wybudowania na działce gruntu numer 277/1 o powierzchni 0,2272 ha budynku mieszkalnego – 
zgodnie z wydaną decyzję zatwierdzającą projekt budowlany i udzielającą pozwolenia na budowę, Nr 
320/2013, z dnia 18 lipca 2013 roku, a następnie, po zakończeniu budowy do ustanowienia odrębnej 
własności: --------------------------------------------------------------------------------------------------------------
- samodzielnego lokalu mieszkalnego numer XX, mogącego stanowić odrębną nieruchomość, tj. 
lokalu mieszkalnego położonego na XX /X/ piętrze, (X /X/ kondygnacji), w budynku mieszkalnym 
oznaczonym na projekcie budowlanym symbolem B-1, posadowionym na działce gruntu numer 277/1 
o powierzchni 0,2272 ha, przy ulicy Zielonej w Jeleniej Górze, który to lokal składać się będzie 
z: XXXXXX o projektowanej powierzchni użytkowej XXXXXX setnych metra kwadratowego 
/XXXX m2/, zgodnie z położeniem oraz standardem wykonania wskazanym w załącznikach numer 1, 
2 i 4 do niniejszej umowy, wraz z udziałem w prawie współwłasności wspólnych części budynku 
i urządzeń, które nie służą wyłącznie do użytku właścicieli poszczególnych lokali oraz takim samym 
udziałem w prawie współwłasności działki gruntu numer 277/1 o powierzchni 0,2272 ha, bliżej 
opisanej w § 1 ust. 1 lit. a/ tego aktu, --------------------------------------------------------------------------
- samodzielnego lokalu użytkowego –  garażu numer XX /X/, mogącego stanowić odrębną 
nieruchomość tj. lokalu użytkowego –  garażu numer X /X/, położonego na pierwszej /1/ 
kondygnacji nadziemnej (parterze), w budynku mieszkalnym oznaczonym na projekcie budowlanym 
symbolem B-1, posadowionym na działce gruntu numer 277/1 o powierzchni 0,2272 ha, przy ulicy 
Zielonej w Jeleniej Górze, który to lokal składał się będzie z garażu o powierzchni użytkowej XXX 
setnych metra kwadratowego /X,X m2/, zgodnie z położeniem oraz standardem wykonania 
wskazanym w załącznikach  numer 1, 3 i 5 do niniejszej umowy wraz z udziałem w prawie 
współwłasności wspólnych części budynku i urządzeń, które nie służą wyłącznie do użytku właścicieli 
poszczególnych lokali oraz takim samym udziałem w prawie współwłasności działki gruntu numer 
277/1 o powierzchni 0,2272 ha, przy ulicy Zielonej w Jeleniej Górze, bliżej opisanej w § 1 ust. 1 lit. a/ 
tego aktu, a następnie ich sprzedaży, w stanie wolnym od obciążeń, na rzecz XXXX oraz ----------------
b/ sprzedaży udziału wynoszącego xxx /xx/ części w prawie współwłasności działki numer 277/5 
o powierzchni 0,1332 ha stanowiącej drogę wewnętrzną, ------------------------------------------------------
za łączną cenę brutto xxxx tysięcy złotych /xxx.000,00 zł/(za lokal mieszkalny w kwocie brutto xxxx 
tysięcy złotych /xxxx000,00 zł/, za lokal użytkowy –  garaż w kwocie brutto xxxx tysięcy złotych 
/xxx.000,00 zł/ oraz za udział w prawie współwłasności działki gruntu będącej drogą wewnętrzną 
w kwocie brutto xxx tysiąca złotych /xx.000,00 zł/, --------------------------------------------------------
a xxxxx lokal mieszkalny numer xxx, lokal użytkowy – garaż oznaczony na projekcie budowlanym 
jako garaż numer xx, wyżej opisany i prawa z nimi związane oraz udział w prawie współwłasności 
działki gruntu numer 277/5 o powierzchni 0,1332 ha (drogi wewnętrznej) w/w, w stanie wolnym od 
obciążeń, za wyżej podaną łączną cenę brutto zobowiązuje się kupić, oświadczając że zobowiązanie 
z niniejszej umowy zaciąga xxxxxxxxxxxxx. --------------------------------------------------------------------

2. Powyższa kwota zawiera cenę brutto lokali (wykonanych w technologii i standardzie 
przewidzianych w Załączniku numer 1 do niniejszej umowy), cenę za udział w elementach wspólnych 
budynku i w prawie współwłasności działki gruntu numer 277/1 o powierzchni 0,2272 ha oraz za 
udział w prawie współwłasności działki numer 277/5 o powierzchni 0,1332 ha (drogi wewnętrznej) 
wraz z należnym podatkiem VAT, przy czym strony postanawiają, że w przypadku zmiany 
powierzchni użytkowej lokalu mieszkalnego o więcej niż trzy procent /3%/ powierzchni wskazanej 
w niniejszej umowie, cena netto lokalu mieszkalnego, zwiększy się albo zmniejszy o kwotę 
stanowiącą iloczyn różnicy metrów kwadratowych, pomiędzy powierzchnią użytkową projektowaną, 
a rzeczywistą powierzchnią lokalu mieszkalnego numer xxx oraz kwoty xxxxxxxx złotych xxxxxx 
groszy /xxxxxxzł/ brutto, za jeden metr kwadratowy. -----------------------------------------------------------

 Strony postanawiają, iż ostateczne oznaczenie numerów lokali zostanie określone po 
zakończeniu inwestycji, w zaświadczeniach o samodzielności lokali wydanych dla w/w lokalu 
mieszkalnego i lokalu użytkowego –  garażu, oznaczonych w projekcie budowlanym i niniejszym 



7

akcie jako lokal mieszkalny numer X oraz lokal użytkowy –  garaż numer X. 
--------------------------------------   

§ 4. 1. Cena brutto w łącznej kwocie XXX tysięcy złotych /XX.000,00 zł/, zapłacona zostanie 
w sposób następujący: 
------------------------------------------------------------------------------------------------
a/ kwota XXX tysięcy XX złotych /xx,00 zł/, której strony nadają znaczenie zadatku w rozumieniu art. 
394 kodeksu cywilnego zostanie wpłacona na zamknięty rachunek powierniczy Dewelopera, 
w terminie najpóźniej do dnia XX roku dwa tysiące XX /XX-201X/, --------------------------------------
b/ reszta ceny w kwocie XX tysięcy Xx złotych /Xx,00 zł/, zapłacona zostanie najpóźniej 
w terminie XX /X/ dni, licząc od dnia zawarcia umowy przeniesienia praw/sprzedaży, przelewem na 
rachunek bankowy Tomasza Kozłowskiego i Tomasza Szczepana Kurpisza, prowadzony dla 
„TOMPOL” – spółka cywilna Tomasz Kozłowski, Tomasz Kurpisz z siedzibą w Strzyżewicach przez 
Powszechną Kasę Oszczędności Bank Polski Spółkę Akcyjną z siedzibą w Warszawie Oddział 
w Lesznie, numer rachunku 53 1020 3088 0000 8402 0045 3126. --------------------------------------------

2. W przypadku nie dotrzymania przez XXXXX terminów płatności określonych w ustępie 1 
tego paragrafu Deweloperowi przysługuje prawo naliczania odsetek ustawowych od zaległej płatności 
lub jej brakującej części, miesięcznie, za każdy rozpoczęty miesiąc kalendarzowy zwłoki. 
Dokonywane przez XXX wpłaty w pierwszej kolejności ulegają zaliczeniu na poczet należnych 
odsetek. -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

3. Za datę płatności uważa się datę wpływu środków na rachunki bankowe, wyżej wskazane. –
Strony postanawiają, iż kwota płacona tytułem zadatku na zabezpieczenie wykonania 

niniejszej umowy deweloperskiej, zostaje poddana następującym regułom: ---------------------------------
I/ w razie zawarcia umowy przeniesienia praw/sprzedaży otrzymany zadatek zaliczony 

zostanie na poczet ceny sprzedaży; 
---------------------------------------------------------------------------------

II/ w przypadku niespełnienia przez Nabywców świadczeń pieniężnych w terminach lub 
wysokości określonych w umowie deweloperskiej, mimo wezwania Nabywców w formie pisemnej do 
uiszczenia zaległych kwot, w terminie trzydziestu /30/ dni od dnia doręczenia wezwania, chyba że 
niespełnienie przez Nabywców świadczenia pieniężnego jest spowodowane działaniem siły wyższej 
Deweloper ma prawo odstąpić od umowy deweloperskiej i otrzymany zadatek zachować, ---------------

III/ w przypadku niestawienia się Nabywców do odbioru lokalu mieszkalnego numer XX lub 
nie stawienia się do podpisania aktu notarialnego przenoszącego na Nabywców praw, tym aktem 
objętych,  pomimo dwukrotnego doręczenia wezwania w formie pisemnej w odstępie co najmniej 
sześćdziesięciu /60/ dni, chyba że niestawienie się Nabywców jest spowodowane działaniem siły 
wyższej, Deweloper ma prawo odstąpić od umowy deweloperskiej i otrzymany zadatek zachować, ----
          IV/ Nabywcy mają prawo odstąpienia od umowy deweloperskiej w terminie 30 dni od dnia jej 
zawarcia i żądać od Dewelopera zapłaty sumy zadatku dwukrotnie wyższej jeżeli: ------------------------
a/ niniejsza umowa nie zawiera elementów, o których mowa w art. 22 ustawy z dnia 16 września 2011 
roku o ochronie praw nabywcy lokalu mieszkalnego lub domu jednorodzinnego, wyżej cytowanej, ----
b/ 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 w/w ustawy, ---------------------------------------------------------------------------------------------------------
c/ Deweloper nie doręczył zgodnie z art. 18 i art. 19 w/w ustawy prospektu informacyjnego wraz 
z załącznikami, --------------------------------------------------------------------------------------------------------
d/ 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, --------------------------------------------------------------------------------------------------------
e/ prospekt informacyjny, na podstawie którego zawarto umowę deweloperską, nie zawiera informacji 
określonych we wzorze prospektu informacyjnego stanowiącego załącznik do ustawy. -------------------

V/ w przypadku nie zawarcia umowy przeniesienia praw/sprzedaży i nie przeniesienia na 
Nabywców prawa własności lokalu mieszkalnego numer XX wraz z prawami z nim związanymi 



8

i udziału w działce gruntu numer 277/5 o powierzchni 0,1332 ha, o których mowa w § 1 tego aktu, 
w terminie określonym w § 6 ust. 3 umowy deweloperskiej oraz wyznaczenia Deweloperowi 
120-dniowego terminu na zawarcie umowy przeniesienia praw/sprzedaży praw tym aktem objętych, 
w razie bezskutecznego upływu wyznaczonego terminu Nabywcy będą uprawnieni do odstąpienia od 
tej umowy i mogą żądać od Dewelopera zapłaty sumy zadatku dwukrotnie wyższej.-----------------------

§ 5. W przypadku nie zawarcia umowy przeniesienia praw/sprzedaży, bez winy którejkolwiek 
ze stron albo na skutek okoliczności, za które ponoszą odpowiedzialność obie strony, Roksanes Oskar 
Żukowski w imieniu Dewelopera zobowiązuje się do zwrotu mającej być wpłaconej kwoty xxxxxxxx 
złotych /XX,00 zł/, najpóźniej w terminie do dnia XXXX /XXXXXX/ i co do tego obowiązku poddaje 
Tomasza Kozłowskiego i Tomasza Szczepana Kurpisza, wspólników spółki cywilnej pod nazwą: 
„TOMPOL”  –  spółka cywilna Tomasz Kozłowski, Tomasz Kurpisz z siedzibą w Strzyżewicach 
egzekucji z tego aktu na podstawie art. 777 § 1 pkt 4 kodeksu postępowania cywilnego, na rzecz 
XXX. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Zdarzeniami, od których uzależnione będzie wykonanie obowiązku zwrotu przez Tomasza 
Szczepana Kurpisza oraz Tomasza Kozłowskiego, wspólników spółki cywilnej pod nazwą: 
„TOMPOL” – spółka cywilna Tomasz Kozłowski, Tomasz Kurpisz z siedzibą w Strzyżewicach kwoty 
XXXX,00 złotych wpłaconej przez XXXXX tytułem zadatku i upoważniającymi XXXXX do 
wystąpienia do sądu o nadanie temu aktowi klauzuli wykonalności będą: -----------------------------------
a/ dokonanie wpłaty na rzecz Tomasza Szczepana Kurpisza oraz Tomasza Kozłowskiego, wspólników 
spółki cywilnej pod nazwą: „TOMPOL”  –  spółka cywilna Tomasz Kozłowski, Tomasz Kurpisz 
z siedzibą w Strzyżewicach przez xxxxxxx kwoty Xxx,00 złotych najpóźniej do dnia xxxxxxxxxx 
roku, --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
b/ nie zawarcie umowy przeniesienia praw/sprzedaży w umówionym terminie, bez winy którejkolwiek 
ze stron albo na skutek okoliczności, za które ponoszą odpowiedzialność obie strony, --------------------
c/ bezskuteczny upływ terminu do zwrotu przez Tomasza Szczepana Kurpisza oraz Tomasza 
Kozłowskiego - wspólników spółki cywilnej pod nazwą: „TOMPOL”  –  spółka cywilna Tomasz 
Kozłowski, Tomasz Kurpisz z siedzibą w Strzyżewicach, kwoty XXXX,00 złotych na rzecz XXXXX, 
które to zdarzenia muszą wystąpić łącznie. -----------------------------------------------------------------------

§ 6. 1. Deweloper zobowiązuje się wybudować budynek mieszkalny, bliżej opisany 
w § 1 ust. 1 tego, w tym lokal mieszkalny numer X oraz lokal użytkowy – garaż numer X, w terminie 
do dnia  31 stycznia 2017 roku wraz  z zagospodarowaniem terenu i zgodnie z projektem budowlanym 
według następującego harmonogramu przedsięwzięcia deweloperskiego: -----------------------------------
          1) wybudowanie fundamentów i ścian pierwszego /I/, drugiego /II/, trzeciego /III/ piętra, 
w terminie sierpień 2015 roku – maj 2016 roku, -----------------------------------------------------------------

2) wybudowanie ścian czwartego /IV/ piętra, dachu, drogi w pięćdziesięciu procentach /50%/, 
stolarki okiennej parteru i pierwszego /I/ piętra w terminie czerwiec – lipiec 2016 rok, -------------------

3) zamontowanie pozostałej stolarki okiennej, tynki w pięćdziesięciu procentach /50%/, 
posadzki w pięćdziesięciu procentach /50%/, w terminie lipiec – października 2016 rok, -----------------

4) dokończenie drogi, elewacji budynku, winda i zagospodarowania terenu wokół budynku, 
prace wykończeniowe w terminie październik – grudzień 2016 rok, ------------------------------------------
Lokale - stan deweloperski do dnia XXXXXXXXX roku, który to stan określa prospekt informacyjny 
wraz z załącznikami – załącznik numer 1 stanowiący integralną część niniejszej umowy. ----------------
 Strony postanawiają, że przez wybudowanie budynku mieszkalnego wielorodzinnego 
oznaczonego w projekcie budowlanym symbolem B-1, w którym znajdował będzie się lokal 
mieszkalny numer x oraz lokal użytkowy –  garaż numer x, tym aktem objęte, rozumie się 
zakończenie robót budowlanych potwierdzone przez inspektora nadzoru budowlanego wpisem do 
dziennika budowy. ----------------------------------------------------------------------------------------------------

2. Terminy określone w ust. 1 niniejszego paragrafu dotyczące poszczególnych etapów 
określonych w harmonogramie przedsięwzięcia deweloperskiego, mogą ulec zmianie bez 
konieczności zmiany niniejszej umowy deweloperskiej, ze względu na utrudnienia 
i przerwy w prowadzeniu budowy powstałe z przyczyn, za które Deweloper nie odpowiada, przy czym 
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nie dotyczy to ostatecznego terminu do zakończenia przedsięwzięcia deweloperskiego. ------------------
3. Strony postanawiają, że umowa przeniesienia praw/sprzedaży lokalu mieszkalnego numer x 

oraz lokalu użytkowego – garażu numer x i udziału w działce numer 277/5 o powierzchni 0,1332 ha, 
stanowiącej drogę wewnętrzną, zawarta zostanie, w terminie najpóźniej do dnia trzydziestego 
pierwszego stycznia roku dwa tysiące siedemnastego /31-01-2017/, po uzyskaniu przez Dewelopera 
dokumentów niezbędnych do ustanowienia odrębnej własności w/w lokali, tj.: 
-----------------------------
a/ pozwolenia na użytkowanie budynku, --------------------------------------------------------------------------
b/ zaświadczenie o samodzielności lokali: mieszkalnego numer X oraz lokalu użytkowego –  garażu 
numer X. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

4. Deweloper powiadomi Nabywczynię o możliwej dacie i godzinie zawarcia umowy 
przeniesienia praw/sprzedaży oraz kancelarii notarialnej i jej adresie, w której zwierana będzie umowa 
przeniesienia praw/sprzedaży najpóźniej na piętnaście /15/ dni roboczych przed proponowanym 
terminem. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

§ 7. 1. Strony oświadczają, że odbiór techniczny lokalu mieszkalnego numer X oraz lokalu 
użytkowego –  garażu numer X nastąpi protokołem, po zawiadomieniu Nabywczyni o zakończeniu 
budowy według stanu deweloperskiego i uzyskaniu pozwolenia na użytkowanie budynku w terminie 
określonym w pisemnym zawiadomieniu Nabywczyni o odbiorze lokali w rozumieniu art. 27 ustawy 
z dnia 16 września 2011 roku o ochronie praw nabywcy lokalu mieszkalnego lub domu 
jednorodzinnego, wyżej cytowanej. --------------------------------------------------------------------------------

       2. Odbiór, o którym mowa w ust. 1 niniejszego paragrafu dokonywany jest 
w obecności Nabywczyni, która może zgłosić wady lokalu mieszkalnego lub użytkowego. --------------

      3. Deweloper zobowiązuje się w terminie czternastu /14/ dni od podpisania protokołu, 
doręczyć Nabywczyni oświadczenie o uznaniu wad lub oświadczenie o odmowie uznania wad oraz jej 
przyczynach. -----------------------------------------------------------------------------------------------------------

      4. Deweloper zobowiązuje się w terminie trzydziestu /30/ dni od dnia podpisania 
protokołu, usunąć uznane wady lokali, jeżeli deweloper, mimo zachowania należytej staranności nie 
usunie wad w powyższym terminie, może wskazać odpowiedni, inny termin usunięcia wad wraz 
z uzasadnieniem opóźnienia. W zakresie nieuregulowanym niniejszą umową do odpowiedzialności 
Dewelopera za wady fizyczne i prawne lokali stosuje się przepisy ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 
roku – kodeks cywilny o rękojmi. ----------------------------------------------------------------------------------

      5.  Nabywczyni zobowiązuje się odebrać lokal mieszkalny numer X oraz lokal użytkowy – 
garaż numer x, tym aktem objęte, jeżeli lokale te w chwili odbioru wolne będą od wad, który to odbiór 
stanowić będzie potwierdzenie wykonania przez Dewelopera prac na rzecz Nabywczyni zgodnie 
z umową deweloperską. ----------------------------------------------------------------------------------------------

      6. Strony postanawiają, że wydanie przedmiotów umowy nastąpi przed zawarciem umowy 
przeniesienia praw/sprzedaży lokali, bliżej opisanych w § 1 tego aktu, najpóźniej do dnia xxxxxxxx 
roku dwa tysiące xxxxxx /xxxxxx/. --------------------------------------------------------------------------------

§ 8. 1. Nabywczyni ma prawo odstąpić od niniejszej umowy deweloperskiej jeżeli: -------------
a/ niniejsza umowa nie zawiera elementów, o których mowa w art. 22 ustawy z dnia 16 września 2011 
roku o ochronie praw nabywcy lokalu mieszkalnego lub domu jednorodzinnego, wyżej cytowanej, ----
b/ 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 w/w ustawy, ---------------------------------------------------------------------------------------------------------
c/ Deweloper nie doręczył zgodnie z art. 18 i art. 19 w/w ustawy prospektu informacyjnego wraz 
z załącznikami, --------------------------------------------------------------------------------------------------------
d/ 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, --------------------------------------------------------------------------------------------------------
e/ prospekt informacyjny, na podstawie którego zawarto umowę deweloperską, nie zawiera informacji 
określonych we wzorze prospektu informacyjnego stanowiącego załącznik do ustawy, -------------------
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f/ w przypadku nie zawarcia umowy przeniesienia praw/sprzedaży i nie przeniesienia na Nabywczynię 
prawa własności lokalu mieszkalnego numer x oraz lokalu użytkowego –  garażu numer X wraz 
z prawami z nimi związanymi i udziału w działce gruntu numer 277/5 o powierzchni 0,1332 ha, 
o których mowa w § 1 tego aktu, w terminie określonym w umowie deweloperskiej. ---------------------

2. W przypadkach, o których mowa w ust. 3 pkt a/-e/, Nabywczyni ma prawo odstąpienia od 
umowy deweloperskiej w terminie 30 dni od dnia jej zawarcia. -----------------------------------------------

3. W przypadku, o którym mowa w ust. 1 pkt f/, przed skorzystaniem z prawa do odstąpienia 
od umowy deweloperskiej Nabywczyni wyznaczy Deweloperowi 120-dniowy termin na zawarcie 
umowy przeniesienia praw/sprzedaży praw tym aktem objętych, a w razie bezskutecznego upływu 
wyznaczonego terminu będzie uprawnienia do odstąpienia od tej umowy.-----------------------------------

4. W przypadku skorzystania z prawa odstąpienia na podstawie okoliczności wymienionych 
w treści ustępu 1 niniejszego paragrafu, Nabywczyni przysługuje zwrot wszystkich kwot 
świadczonych na poczet wykonania zobowiązań pieniężnych wynikających z niniejszej umowy przy 
niniejszej umowie deweloperskiej, w terminie siedmiu /7/ dni od daty otrzymania przez Dewelopera 
oświadczenia o odstąpieniu. -----------------------------------------------------------------------------------------

5. Deweloper ma prawo odstąpić od umowy deweloperskiej w przypadku niespełnienia przez 
Nabywczynię świadczeń pieniężnych w terminach lub wysokości określonych w umowie 
deweloperskiej, mimo wezwania Nabywczyni w formie pisemnej do uiszczenia zaległych kwot, 
w terminie trzydziestu /30/ dni od dnia doręczenia wezwania, chyba że niespełnienie przez 
Nabywczynię świadczenia pieniężnego jest spowodowane działaniem siły wyższej. ----------------------

6. Deweloper ma prawo odstąpić od umowy deweloperskiej w przypadku niestawienia się 
Nabywczyni do odbioru lokalu mieszkalnego numer X oraz lokalu użytkowego – garażu numer X lub 
nie stawienia się do podpisania aktu notarialnego przenoszącego na Nabywczynię praw, tym aktem 
objętych, pomimo dwukrotnego doręczenia wezwania w formie pisemnej w odstępie co najmniej 
sześćdziesięciu /60/ dni, chyba że niestawienie się Nabywczynię jest spowodowane działaniem siły 
wyższej. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

§ 9. Notariusz poinformował strony umowy o roszczeniach przysługujących stronom z mocy 
art. 390  i 394 kodeksu cywilnego, ustawy z dnia 16 września 2011 roku o ochronie praw nabywcy 
lokalu mieszkalnego lub domu jednorodzinnego, a w szczególności skutkach prawnych zawarcia 
umowy deweloperskiej. ----------------------------------------------------------------------------------------------

§ 10. 1. Deweloper ponosić będzie odpowiedzialność za wady konstrukcyjne budynku, 
w szczególności elementy konstrukcji ścian, stropów budynku oraz konstrukcji i pokrycia dachu 
budynku, w którym znajdować się będzie lokal mieszkalny numer X oraz lokal użytkowy –  garaż 
numer x, przez okres pięciu /5/ lat od daty oddania budynku do użytkowania. ------------------------------
                     2. Deweloper ponosić będzie odpowiedzialność za wady pozakonstrukcyjne budynku, 
a w szczególności urządzenia techniczne, osprzęt, urządzenia instalacyjne, stolarkę okienną 
i drzwiową oraz ślusarkę, malowania zewnętrzne i wewnętrzne oraz bramy i ogrodzenia, przez okres 
jednego /1/ roku od daty odbioru przez Nabywczynię lokalu mieszkalnego i lokalu użytkowego - 
garażu. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

§ 11. 1. Strony postanawiają, że zarząd nieruchomością wspólną „Osiedle Zielone Tarasy II” 
sprawowany będzie przez zarząd powierzony podmiotowi wskazanemu przez Dewelopera. -------------

2. Nabywczyni zobowiązuje się w umowie przeniesienia praw/sprzedaży lokali udzielić 
pełnomocnictwa Tomaszowi Szczepanowi Kurpiszowi i Tomaszowi Kozłowskiemu, wspólnikom 
spółki cywilnej działającej pod nazwą: „TOMPOL” –  spółka cywilna Tomasz Kozłowski, Tomasz 
Kurpisz z siedzibą w Strzyżewicach lub ich pełnomocnikowi do wyboru podmiotu zarządzającego 
nieruchomością wspólną „Osiedle Zielone Tarasy II” i zawarcia umowy o zarządzanie nieruchomością 
wspólną z wybranym podmiotem. ----------------------------------------------------------------------------------

3. Nabywczyni wyrazi zgodę na to, żeby Tomasz Szczepan Kurpisz i Tomasz 
Kozłowski - jako wspólnicy spółki cywilnej działającej pod nazwą: „TOMPOL”  –  spółka 
cywilna Tomasz Kozłowski, Tomasz Kurpisz z siedzibą w Strzyżewicach lub ich pełnomocnik, 
w umowach przeniesienia praw/sprzedaży lokali położonych w budynku oznaczonym w projekcie 
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budowlanym B-1, będą mieli prawo do wskazywania, iż właściciele lokali mieszkalnych położonych 
na parterze budynku oznaczonych numerami: X i X korzystać będą z wyłączeniem właścicieli innych 
lokali z przyległych do tych lokali tarasów. -----------------------------------------------------------------------

4. Nabywczyni zobowiązuje się w umowie przeniesienia praw/sprzedaży lokali udzielić 
nieodwołalnego i niewygasającego pełnomocnictwa Tomaszowi Szczepanowi Kurpiszowi 
i Tomaszowi Kozłowskiemu, wspólnikom spółki cywilnej działającej pod nazwą: „TOMPOL”  – 
spółka cywilna Tomasz Kozłowski, Tomasz Kurpisz z siedzibą w Strzyżewicach lub ich 
pełnomocnikowi do ustanowienia na nieruchomościach  związanych z  projektem budowlanym 
“Osiedle Zielone Tarasy II”, do których będą przysługiwały Nabywczyni prawa w związku 
z zawarciem umowy przeniesienia praw/sprzedaży, polegającym na możliwości ustanowienia przez 
Dewelopera lub ich pełnomocnika służebności gruntowych lub służebności przesyłu na rzecz 
przedsiębiorstw/osób prawnych/dostawców: energii elektrycznej, gazu, wody, odprowadzających 
ścieki, zapewniających ogrzewanie budynku i lokali, zapewniających dostawę usług telefonicznych 
lub multimedialnych, które konieczne będą w celu zapewnienia wjazdu odpowiednim sprzętem 
i wejścia uprawnionych osób  na teren osiedla dla budowy lub rozbudowy sieci ich remontów
i napraw, itp. -----------------------------------------------------------------------------------------------------------

§ 12. Roksanes Oskar Żukowski działający w imieniu Tomasza Kozłowskiego i Tomasza 
Szczepana Kurpisza wspólników spółki cywilnej pod nazwą: „TOMPOL” –  spółka cywilna Tomasz 
Kozłowski, Tomasz Kurpisz z siedzibą w Strzyżewicach oświadcza, że: ------------------------------------
          - na terenie działki gruntu numer 277/1 o powierzchni 0,2272 ha na której będzie posadowiony 
budynek mieszkalny oznaczony w projekcie budowlanym numerem B-1, będzie znajdować się xxx 
miejsc postojowych przeznaczonych do wspólnego korzystania przez współwłaścicieli nieruchomości, 

- droga wewnętrzna będzie udostępniana nabywcom etapami w zależności od postępu prac 
budowlanych, ale w taki sposób aby umożliwić każdemu z właścicieli lokali mieszkalnych lub 
użytkowych /garaży/ dostęp do swojego lokalu, na co Nabywczyni wyraża zgodę, ------------------------

 - w czasie realizacji inwestycji „OSIEDLE ZIELONE TARASY II” może się zmienić sposób 
użytkowania poszczególnych lokali, na co Nabywczyni wyraża zgodę, --------------------------------------

- w akcie notarialnym, w którym dojdzie do przejścia praw wynikających z niniejszej umowy 
na Nabywczynię, Nabywczyni wyrazi zgodę aby właściciele lokali użytkowych mogli: ------------------
a/ zainstalować instalację klimatyzacji, 
----------------------------------------------------------------------------b/ sprzedawać alkohol, wyroby 
tytoniowe, prezerwatywy, otworzyć kolekturę lotto, na co Nabywczyni wyraża zgodę. 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------

§ 13. Roksanes Oskar Żukowski działający w imieniu Tomasza Kozłowskiego i Tomasza 
Szczepana Kurpisza wspólników spółki cywilnej pod nazwą: „TOMPOL” –  spółka cywilna Tomasz 
Kozłowski, Tomasz Kurpisz z siedzibą w Strzyżewicach oświadcza, że: ------------------------------------

- każdoczesny właściciel lokali mieszkalnych/usługowych, znajdujących się na pierwszej /1/ 
kondygnacji nadziemnej, do których będą przylegały tarasy, będą mieli prawo do wyłącznego 
korzystania z tych tarasów, z wyłączeniem prawa do korzystania z tych tarasów przez właścicieli 
pozostałych lokali w budynku, na co Nabywczyni wyraża zgodę, 
---------------------------------------------

- każdoczesny właściciel lokalu mieszkalnego, do którego będzie przylegał balkon, będą mieli 
prawo do wyłącznego korzystania z tego balkonu, z wyłączeniem prawa do korzystania z tego balkonu 
przez właścicieli pozostałych lokali w budynku, na co Nabywczyni wyraża zgodę, ------------------------

- wszystkie przyłącza w budynku i węzeł cieplny będzie przekazany wspólnocie i będzie jej 
własnością, na co Nabywczyni wyraża zgodę, -------------------------------------------------------------------

- w drodze wewnętrznej zlokalizowany jest i zamontowany separator ściekowy, każdy ze 
współwłaścicieli drogi wewnętrznej będzie współwłaścicielem tego urządzenia, na co Nabywczyni 
wyraża zgodę. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------  

§ 14. Deweloper zastrzega sobie prawo do bezpłatnego wywieszania banerów oraz innych 
reklam informujących o inwestycji i lokalach sprzedawanych na działce numer 277/1 w czasie 
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realizacji inwestycji i po jej ukończeniu jednakże nie dłużej niż do sprzedaży ostatniego lokalu 
objętego inwestycją „Osiedle Zielone Tarasy II”, na co Nabywczyni wyraża zgodę. 
-----------------------

§ 15. Strony wnoszą do Sądu Rejonowego w Jeleniej Górze VI Wydziału Ksiąg Wieczystych 
na podstawie niniejszej umowy o wpis w dziale III księgi wieczystej Kw. nr JG1J/0009182/9 
roszczenia o wybudowanie na działce gruntu numer 2771 o powierzchni 0,2272 ha, budynku 
mieszkalnego wielorodzinnego z garażami, o ustanowienie odrębnej własności lokalu mieszkalnego 
numer X oraz lokalu użytkowego – garażu numer X i przeniesienia prawa własności/sprzedaży tych 
lokali wraz z odpowiednim udziałem w nieruchomości wspólnej - na rzecz ……………., córki 
……………., PESEL ………………, w terminie do dnia XXXXX roku. ----

§ 16. Koszty tego aktu ponoszą Deweloper i Nabywczyni - po połowie. ---------------------------
Strony postanawiają, że koszty umowy ustanowienia odrębnej własności lokali i umowy 

sprzedaży oraz opłaty sądowe ponosi Nabywczyni. -------------------------------------------------------------
§ 17. Pobrano od tego aktu -  na podstawie: -------------------------------------------------------------

a/ art. 43 ust. 3 ustawy z dnia 28 lipca 2005 roku o kosztach sądowych w sprawach cywilnych /tekst 
jednolity: Dz. U. z 2014 roku, poz. 1025./...........................................................................-    150,00 zł.-
b/ §§ 1, 2, 3 w zw. z § 6 pkt 15a  rozp. Ministra Sprawiedliwości 
z dnia 28 czerwca 2004 roku w sprawie maksymalnych stawek taksy notarialnej 
/tekst jednolity: Dz. U. z 2013 roku, poz. 237/ wynagrodzenie w kwocie...........................- ……,00 zł.-
c/ art. 41 ust. 1 w zw. z art. 146a ustawy z dnia 11 marca 2004 roku o podatku 
od towarów i usług /tekst jednolity: Dz. U. z 2011 roku, Nr 177, poz. 1054 
z     późn.     zm./     podatek     VAT     23%   od     wynagrodzenia.................................................................-    …  ,  …   zł.-  

          Razem:………….................- …….. zł.-
/słownie: ………………. złotych ………………. groszy/. --------------

 Akt ten został odczytany, przyjęty i podpisany.- 


