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UMOWA DEWELOPtrRSKA

AKT NOTARIALNY

), przed notariuszem(

) stawili sig:

) ,zamieszkaly 0

kt6rzy oSwiadczaj4,2e dzialajq przy ninie.iszym akcic lqcznic w imicniu i na rzccz Spoldziclni Micszkaniowe-1

,,Rodzina Kolejorva" w Bialyrnstoku z siedzibq w Bialymstoku z adresem: l5-888 Bialystok, ulica Kaldynala
Stef'ana Wyszyiskiego 3, posiadajqcej REGON 000482950, wpisanej do Rejestru Przedsigbiorc6rv Krajorvego

Rejestru SEdorvcgo pod numcrcnr 0000153571, ( ).iako Prezes 7.arz|1tlu potty2szej SpoldzieJni,

lvpisancj do wy2ej rvyrnienionego Rejestru Przedsigbiorc6w i na potwierdzenie porvy2szego okazuie plzy tyrn

akcic pobranq na podstawie an.4 ust. 4aa ustawy z dnia 20 sierpnia 1997 roku o Krajowym Rejestrze Sqdowyrn

inf'ormacje odpowiadajEcq odpisowi aktualnemu z rejestru przedsigbiorc6w Krajowego Rejestru S4dowego nurner'

KRS 0000153571, w kt6rym jako organ uprawniony do reprezentowarlia Sp6ldzielni wpisany jest Zarz4d,

okreSlonyjcst tcz spos6b reprczentacji Spdldzielni: dwa.j czlonkowie ZarzEdu lubjeden czlonek Zarz4du iosoba
przez Zarz.4d do tego upowa2niona (pelnomocnik) reprezentuj4cy Sp6ldzielnig oraz oSwiadcza i zapewnia, ze

powyzsze wpisy sq aktualne na dzien dzisieiszy, natomiast ( ) jako pelnonocnik ustanowiony
aktern nolarialnym z dnia 10.05.2019 r. w Kancelarii Notarialnej Notariusz Lidii Wladyslarvy Mieszkowskiej w
Bialyrnstoku za numererTl Repcrtolium A 127912019, umocowa|y n.in. do: lacaej reprezenlacji wraz z

Czlonkicm Zarzqdu Sp6ldzielrti Mieszkaniorvej ,.Rodzina Koleiowa" w Bialylrstoku do zawierania um6w
przedwstgpnych, um6w dewelopcrskich, ich zrniany oraz podpisywania aneksriw do nich, a takze unto\v

ustanowienia odrgbnej wlasno5ci lokali i przeniesienia ich wlasno6ci na nabywc6w w wykonaniu unrow

deweloperskich, za ceng i na rvarunkach okre6Jonych przez Pelnomocnika;
- zwani dalej ,,Sp6ldzielni4" lub ,.Deweloperem"

3) ( NABYWCA), imiona rodzic6w: ( ), z oSwiadczenia (stan cywilny), z o(wiadczenia
zamieszkaly ( ), powiat m. Bialystok, gm. M. Bialystok, wojew6dztwo podlaskie -------
dow6d osobisty numer ( ) (tennin wa2no(cj:

Dnia (
w Kancelarii Notarialnej w Bialyrnstoku. przy ulicy (

I) , legitynnLjEca sig dowodem osobistym numer (

2) , legitymuiEcy sig dowodem osobistyrn nurner (

Repertorium A Nr

U. z 2020 roktr, poz. 332 zm.).

I .zurri<.zkal) { t-----------------------------

)--------------------- PESEL

- gdzie Stawaj4cy wymieniony w punkcie 3 zrvana dalej,,Nabywc4"

TozsamoSi Stawajqcych notariusz ustalil na podstawie okazanych dowod6w osobistych, ktdrych numery zostaly
podane odpowiednio przy nazwiskach, ponadto Stawajqcy oSwiadcza.iq,2e dane zawarte w powolanych dowodach
osobistych s4 aktualne inie ulegly zrnianie oraz nie zachodz4 okolicznodci uzasadniajqce uniewaZnienie lch
dou,od6w osobistych wymienione w ustawic z dnia 06.08.2010 roku o dowodach osobistych (tekstjednolity Dz.

Administratorem danych osobowych jest Kancelaria Notarialna Notariusza Andrzeja MieszkowskieBo z siedzibE w
Bialymstoku, ul. Marjadskiego 3 (dalej Notariusz Andrzej Mieszkowski). Dane sE przetwarzane w celu 6wiadczenia
uslug notarialnych oraz obslugi Stron czynno(ci notarialnych. Podanie danych osobowych wynika z obowiqzku
prawnego. PodstawQ przetwarzania danych jest ustawa z dnia 14.02.1991 roku - Prawo o notariacie / Dz. U. z

2O2O rcku, poz. 1-1921. Notariusz Andrzej Mieszkowski informuje, 2e zgodnie z przepisami osoba, ktdrej dane
osobowe bqda przetwarzane ma prawo do: wglAdu do swolch danych i ich poprawiania, wnioskowania o zmianq
tre<ci danych, ich usuniqcie, przeniesienie, zaprzestanie przetwarzania, cofniqcia zgody lub wniesienia skargi do
organu nadzorczego. Dane bqdE przetwarzane przez czas wynikajEcy z przepis6w prawnych. Kontakt z

administratorem danych :

UMOWA DEWELOPDRSKA

OSwiadczenia Dewelopera

S l Stan pranny, obci42enia i powierzchnia nieruchomoSci, pozwolenie na budorvg.

(
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1. Stawaj4cy reprezentujqcy Sp6ldzielniE oswiadczaj4, iz Sp6ldzielnia jest uzytkownikiem wieczysfym

nieruchomodci (zwanej dalej jako ,,Nieruchomo56") skladajqcej sig z dzialek gruntu oznaczonych w ewidencji

grunt6w numerami geodezyjnymi 232164 o powrerzchni 0,0082 ha, 232165 o powierzchri 0,0060 ha, 24014 o

powierzchni 0,0310 ha,24015 o powierzchri 0,3057 ha,241 o powierzchni 0,1442ha omz 242/5 o powierzctnt

0,0414 ha poloZonych, w obrgbie ewidencyjnym 03 Antoniuk, gmina m. Bialystok, wojew6dawo podlaskie, dla

kt6rej SEd Rejonowy w Bialymstoku IX Wydzial Ksi4g Wieczystych prowadzi ksiggg wieczyst4 Nr
BIlB/00262677/8 , \Y kt6raj:

l) rv Dzialc I-Sp rvpisano: dzialki w uzytkowaniu rvieczystynr do dnia 11.11.20132 oraz prawa zvtiqzane z

nicruchomo(ciE to jesl LLstanowiona na czas nieokreSlony. nieodplatna, wzajemna sluzebnosi gruntowa

przejScia i przcjazdu, parkowania pojazdow rv rnie.jsoach wyznaczonych oraz wzajemnego korzystania z placu

zabary na rzecz kazdoczesnych rvlaScicieli nieruchomo3ci skladaj4cej sig z dzialek 241.24011. 232161 da
kt6rej to nieruchonro(ci Sqd Rejonowy rv Bialymstoku. lX Wydzial KW prowadzi ksiggE wieczystE nr

BI I 8/00262677/8 oraz nieodplatna, na czas nieokreSlony, na nieruchornoSci skladajqcej sig z dzialek nr

232162, 232158,240/2 (Budynek 2), wza.iemna slu2ebno6i gruntowa przcj(cia i przejazdu, parkowania

pojazdorv w micjscach wyznaczonych oraz wzajernnego korzystania z placu zabaw na rz.ecz kaLdoczesnego

rvlaSciciela nieruchorno(ci skladajrlccj siq z dzialck 241, 24215.232/64,232165,240/4,240/5 (Budynek l).--
2) w Dzialc II jako *4aSciciel wpisana jest Gmina Bialystok, jako u2ytkownik wieczysty Sp6ldzielnia

Micszkaniorva Rodzina Kolcjowa w Bialymstoku.
3) lv Dziale III wpisano ograniczone prawa rzeczowe:

a) nicodplatnq, na czas nicokreSlony sluZebnoSi przesyru ustanowionil na zecz na rzecz PGE Dystrybucja

Spotka Akcyjna z siedziba rv Lubljnie na dzialkach o numerach 240/l (porvstale.j z podzrLalu dzialki 240).

232161 (powstalej z podzialu dzialki 232156) biegnqcq zgodnie z zalQcznikiem graficznym nr 2 do umowy z

04.10.2018 r (umorvawrazzzal4cztikatni stanowi integralnq czqsi aktu notarialnego stanowiqcego podstawq

wpisu).Stu2ebnoSi przeniesiono z urzgdu z KW BIIB/00123708/9 wobec odlqczenia dzlalki 232161

(porvstalcj z podzialu dzialki 232156) oraz dzialki 240/1 (powstalej z podzialu dzialki 240)----------
b) nieograniczonrl w czasie, bezplatnQ sluzcbno(i przcsylu zgodnie z art. 305 (1) kc, ustanowionE na rzecz

Wodociqg6w Bialos(ockich Sp6lki z oglaniczonE odpowiedzialno6ci4 z sicdzib4 w Bialymstoku na dzialce o

lrlrnerze geodezyjnym 232/61 polozonej w obr'gbie 3 Antoniuk, przy ulicy Narcwskiej.-*-----------------
c) nicograniczonq rv czasie, bezplatn4 sluZebnoSi przesylu, zgodnie z art. 305 (l) kc, ustanowion4 na rzeez

Enea Cieplo sp6lki z ograniczon4 odpowiedzialnoSciq z siedzibq \ry Bialymstoku na nieruchorno6ci polozonej

w Bialymstoku, tj. dzialkach polozonych w obrQbie 3 Antoniuk o nunerach geodezyjnych: 240/1 ora'2232161

przy ulicy Narewskiej,

d) ustanowionq na czas nieokreslony, nieodplatnE, wza.jerrn4 sluZebnoSi gruntowE przejscia i przejazdu,

parkowania pojazd6w w miejscach wyznaczonych oraz wzajemnego kolzystania z placn z.abaw na rzecz

kazdoczesnych wla(cicieli nicruchomo(ci skladaj4cej sig z dzialek 239/24, 232163,240/3, dla realizacji

budynku deweloperskiego nr 1,

prowadzi KW BI I B 10025'7 529 I 8.

dla ktdrcj Sqd Rcjonowy w Bialymstoku lX Wydzial Ksi4g Wieczystych

c) ustanowiono nieograniczon4 w czasie, nieodplatn4 slu2ebno6i przcsylu zgodnie z art.305 (1) k.c.

polegajqctl na prarvie $,ejScia na grunt bez potlzcby uzyskiwania ka2dorazowej zgody w cclu wykonania

niczbqdnych czynnoSci zwiqzanych z zakresem rob6t polegajqcych na doprowadzeniu do prawidlou'eg<r

dzia{ania, remont6w, konscrwacji sicci i urzqdzcn uzbrojenia technicznego (podlqczenie do studzienek

lelekornunikacyjnych kolor pomarariczowy na zal mapce) na rz.ecz kai<\oczcsnych wladcicieli sieci:

telefonicznej, telewizyjnej, intemetowej, tj. Da rzeczl

A) EURONET NORBEKf SANIEWSKI SPOLKA JAWNA, REGON 052124262, B)

PRZEDSIEBIORSTWA Ill-IIKTRONICZNO-MECHANICZNE ELPOS SP. Z O.O., RIIGON: 0013446s8,C)

KOBA SP Z O.O., REGON: 362156470, D) ORANGE POLSKAS.A., REGON: 012100784,11) NETIAS.A.,
REGON: 011566374, F) SAV SP. Z O.O., REGON: 0008002671,G) BIALNET Sl'} Z O.O., REGON:

200732211,ID IIOME NET TECHNOLOGIES SP Z O.O.. REGON: 052122903.

4) lv Dziale IV rvpis6w brak.

Notariusz dokonal *,glqdu do powy2szej ksiggi wieczystej w systemie elekhonicznym w dniu (

strvierdzil, 2e w wyzej opisanej ksigdze rvieczystej widnieje wzmianka /barkjcst wzmianek
)i

2. Stan prawny wladania powyzszq nicruchomosciq w lbnnic prawa uzytkowania wieczyslego i oplat z tyrrr,/ /3^u
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zwiqzanych oraz forma i zasady przeksztalcenia w prawo wlasnoSci regulujq: Ustawa z dnia 20 lipca 2018 r. o
pzeksztalceniu prawa urytkowania wiecrystego grunt6w zabudowanych na cele mieszkaniowe w prawo
wlasnoici ffch grunt6w (Dz. U.2020 r., poz. 2040) oraz Ustawa z dnia 2l sierpnia 1997 r. o gospodarce

nieruclromoicianri (Dz,.U. 2 2021 r., poz. 1 899).

- 232l56 o porv. 465'7 m2,239124 o po\t 308 m'?, 239/1 12 o powierzchni 626 n2,
- 240 o pow. 3595 m'z, 241 o pow. 1442 r.,2.24214 o pow. 154li m2 kt6ra to nieruchomodi bgdzie sukccsywnie

3. Dcrrclrrper o(n iadcza. ie:
1) stan prarvny nieruchomo(ci opisanej w $ I ust I niniejszego akhr do chwili obecne.i nie ulegl zmianie, nicjcst
ona oboi42ona Zadnymi dlugami, w szczegolnoSci takirni, do kt6rych stosqie siQ plzepisy ustawy z dnia 29 sierpnia
1997 roku Ordynaoja podatkowa (tckst jedn. Dz. ll. z. 2020 poz.695 z poLn.z:m.) ani ograniczenianri u
rozporzqdzaniu, z wyj4tkieln slu2ebnoSci rvpisanych w clziale III (sluzebno(ci gruntowc iprzesylu) -----------
2) nieruchornoSi nie.iest przedrniotern cgzekucjl, nie toczy siQ zadne postQpowanie sqdowe ani administraryjne,
jak tcz nic istniejq Tadne zdalzenia, kt6re moglyby uzasadniai 2qdanic 0zrania tej urnorvy za bezskutecznQ, ------
3) nic istniejq Tadne nie rvykonane zaruqdzenia Iub zalecenia wladz administracyjnych, sarnorzqdowych ani
roszczenia osob trzecich, ktore uniernoTliwialyby zawarcie niniejszej umorvy,
4) dzialki o numcrach cwidcncyjnych 241,24215 oraz czgSci cizialek 24014 i 240/5 poloTone w Bialymstoku w
obrgbie 3 Antoniuk znajdu.j4 siQ na tcrenie, na kt6rym obowi4zuje nriejscowy plan zagospodarou,ania
przestrzennego i zgodnie z ustaleniami planu dzialki znajdujE sig na terenie przeznaczonym pod zieleri urzqdzonq,
parkirrgi wraz z obiektanri i urzqdzeniami towarzyszEcymi. Pozostalc czgSci clzi ek 24014 i 240/5 oraz dzialki
232/64 1 232165 znajdujq sig na obszarze na kt6rym nie obowi4zuje rniejscorvy plan zagospodarou an ia
przestrTennego
5) nieruchomo(i nie.iest polozona w obszarze rewitaiizacji oraz na obszarze Specialnej Strefy Rewitalizacji;
nieruchomo.(i niejest objQta uproszczonym planem urz4dzenia lasu oraz decyzjq, o ktorej mou,a w art, 19. ust. 3

ustau5 z rlnia 28 r,r rzesnia lqgl r. o lasach:.-.-
6) Przedmiotcm dzialalno6ci Sp6ldzielni jako dewelopela w rozumieniu ustawy o ocluonie praw nabywc6u,
lokalu mieszkalncgo lub domu jednorodzinnego jest nigdzy innymi realizaoja projektow budowlanych
zwt4zanych zewznoszeniem budynk6w , co polwierdza okazany przy niniejszej umowie aklualny odpis z Rejestru
Przedsigbiorcow Krajowego Rejestru Sqdowego
7) Deweloper nie zalega z oplatami w podatku od nicruchomosci oraz z tytulu uzytkowania wicczystego
nieruchomoSci oraz imyrni naleZnoSciami, co do ktorych slosujc siQ przcpisy ustawy z dnia 29 sicrpnia l997 roku
- Ordynacja podatkowa (tekst jedn. Dz. U. 22020 poz.695 zpoZn.zt11.),----
8) Deweloper nie zostal poslawiony w stan likwidacji, nie zostala ogloszoDajego upadlo(i, ani sarn nie wyst4pil
z unioskiem o ogloszenie upadlosci.-----------
9) Zgodnie z obowiqzuj4cyrni aktualnie przepisami prawa Deweloper w zakresie czynnoSci obiQtych umowil
prz,yy,eazonE jest podatnikien podatku od towalow i uslug w lozumieniu afi. l5 ustawy z dnia I I marca 2004
roku o podatku od towar'6w i uslug (teksl jednolity Dz.U. z 2020r. poz. 106 ze zn,) nie korzystaj4cyrn ze

zrvolnienia z tego podatku.
10) Zostala podjgta Uchwala nr J4l2015 Walnego Zgromadzenia Czlonkow Spdldzielni Mieszkaniowej ,.Rodzina
Kolejowa" w Bialyrnstoku , odbywanego w szedciu czgSciach, w dniach od ll do l8 czerwca 2015r. w sprawie
wyrazenia zgody na budowg budynkow wielorodzinnych z lokalami mieszkalnymi oraz lokalami o innyrn
przeznaczeniu w tym r6wnie2 miejsc postojowych w gara2u wielostanowiskowym w tych budynkach oraz ich
sprzedaz wraz z udzialcrn w grurrcic i czp3ciach rvsp6Jnych na nieruchomoSci tzw. nicruchomo6ci rnacierzystej,
poloZonej w Bialymstoku na osiedlu ,,Sady Antoniukowskic", o nr geod. dzialek w obrgbie 3:--*--
- czg!(. dzialki 23215 8 o powierzchni 293m'? (przyleglej do dzialki o nr geod. 232156),

dzielona na nieruchomoSci jednobudynkowe
1 1) dzialka o nunrerz,e 232156 zostala podzielon a u igdzy innym i n a dzialkg 23 2/61 a ta na dzialki 23 2/64 i 232165 , ;

clz;Lalka 240 podziclona zostala micdzy innyrni na dz;nlkQ 24O/1 a ta na dzialki 24014 orcz 24015, dzlalka 24215
po\arlala./ pod,/ialrr dzialki 242 4:---------------------
12)Zgodnie z ostateczrl4 Decyzjq Nr 92012021 z dnia 15.12.2021r., DUA-IX.6740.120.2021 wydanq z
upowaZnienia Prezydenta Miasta Bialegostoku zatwierdzono projekt zagospodarowania terenu i projekt
architektoniczno-budowJany oraz udzielono pozwolenia na budowg dla Sp6ldzielni Mieszkaniorvej ,,Rodzina
Kolcjowa" rv Bialyrnstoku obejmuj4cego budowg budynku mieszkalnego wielorodzinnego nr I z gara2arni, 33
rniejscami postojowymi na terenie wraz z infrastrukturq techniczna oraz zagospodarowaniem terenu na dzialkach
o nunrerach ewidencji gruntu 24215, 232165 oraz czgSci dzialek o nr 240/5, 241 polozonych w obrgbie
ewidencyjnym 3 Antoniuk plzy ul .Narewskiej w Bialymstoku, w zakresie oznaczonym na projekcie
/ag(,\fi,darouania A-K,,godnie z przed[,zon1rrr nr(rjeklerl.
lnwestycja zlokalizowana.jesl na obszarzc objqtynr dccyzjq o warunkach zabudowy z dnia 26.10.2021 r. Nr
228/2021 znak:DUA-Vll1.6730.50.2021 oraz micjscowyrn plancm zagospodarowania przestrzennego czg3ci
doliny rzcki Bialcj w Bialymstoku (odcinck od ulicy Antoniukowskiej do tor6w kolejowych) uchrvalonego

pZ-- 7a*t
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uchwalq nr Xxxlx/332l08 Rady Miejskiej Bialegostoku z dnia 19 czerwca 2008 r, mrienionej uchwalq nr
xl/147/19 zdfia20 maja 2019 r. omaczonym w czQSci rysunkowej planu symbolem 4.3 ZP, K)(, przeznaczot@
pod zielei urzqdzonq, parkingi wraz z obiektami i urzqdzeniami towarzysz4cytni.
Przedsigwziqcic Dcweloperskie obejmuj4ce budowg budynkr.r mieszkalnego wielorodzirury numer 1 obejmule
nieruclrornosciopiianc u ksigdze uicczlstci rturncr Rll B/0026261718. ---------------

$2, Przeduiot unowy

l. Przeds(awiciele frervelopera oSn iadczajA. ie:
1) na powy2szej nieruchomoSci zgodnie z Decyzj4 Nr 920/2021 z dnia 15.12.2021r., DUA-1X.6740.120.2021
wydan4 z upowaznienia Prez.ydenta Miasta Bialegostoku Sp6ldzielnia Mieszkaniowa ..Rodzina Kolejowa" w
Bialyrnstoku realizuje przedsigwziqcic obejmuj4cc budowE budynku mieszkalnego wielorodzinnego nr 1 z
garaZarni, 33 rniejscarni poslo.jowymi na terenie wraz z infiastrukturE techniczna oraz zagospodarowaniem terenu
na dzialkach o numerach ewidencji gruntu 24215,232165 oraz czgSci dzialek o nr'24015,241 poloZonych w obrgbic
ewidcncyjnyrn 3 Antoniuk przy ul .Narewskiej w tsialyrnstoku,
2) decyzja stala sig ostateczna z dniern 03.01 .2022 r. oraz w slosunku do nie.j nie zostala wniesiona skarga do s4du

administracyjnego.
3) dla budynku mieszkalnego u,ielorodzimego numer 1 ustalony zostal numcr porzqdkorvy 42 przy ulicy UkoSnej,
zgodnie z zawiadonrierriern Prezydenta Miasta tsialegostoku z dnia 20 styczma 2022 r. , znak DGE-
Y.6624.19 .2022 r
4) Budynek Nr I posiadal bgdzie 6 kondygnacji nadziernnych i 1 kondygnacjg podzientn4. Na kondygnacji
podziemnej zna.jdowai sig bgdq mie.jsca parkingowe, nak)miast w czg3ci nadziemne.j lokale nrieszkalne i kom6r'ki
lokatorskie. Pou,ierzchnia u2.ylkowa budynku wynosi zgodnie z projektem ?300,1? m 2.------------------

5) Budynek zaprojektorvano w konstrukcji tradycyjncj. murowanej z elementami zelbetowynri i

pretabrykowanymi. Sciany konstrukcyjne wl,lervane oraz murowane. Przykrycie budynku stanowi stropodach
pogrq2alny. Posadowicnic budynku na fundarnentach bezpoSrednich (plyta zelbetowa). Standar prac

wykoriczeniowych czqSci wspolnej budynku : Klatki schodowe - tynk szpachlowany i rralowany f'arb4 errulsyjn4
do wysoko(ci 2rn zabezpieczone bezbarwnyn lakierem, schody-gres. Pornieszczenia rvsp6lne w piwnicach -

bialkowane, garaz surowy beton. Pomieszczenia porzqdkowe z WC - nralowane farb4 olcjn4 do wys. 2,05 m,
powyzej tarba ernuls1,.jna. Posadzki w pomieszczeniach pirvnicznych betonorve, w garazu szlichta betonowa.
Posadzki u,pomieszczeniacl'r porzqdkowych z WC, wodomierzu, wg2le cicplnym z plytek gresu technicznego ,

klatki schodowe- gres antyposlizgowy. Stolarka okienna z PCV, parapety: u,cwnQlrznc z konglomeratu,
zewngtrzne z bJachy powlekanej. Drzwi u,ejSciorve przeszklone szklem bezpieoznyrn, z zanrkiem, domofoncrn i

sanrozamykaczerrr. Tynk zewnQtlzny: silikatowo-silikonowy. -------------------
6) W Budynku Nr I znajdowai sig bEdzie 87 samodzielnyoh lokali mieszkalnych oraz 48 mie.isc posto.iowych w
hali garazowcj, 15 rniejsc rv 1,1 gara2ach indywidulanych, 3 boksy rnotocyklowc. Dla krkalu niemieszkalnego
ha]i garaZowej po uzyskaniu za(rviadczenia o samodziclnoSci lokalu zostanie zalozona ksj$ga wieczysta i

sprzedaz w ramach odrgbnej umorvy bgdzie obejmowala udzial w lokalu niemieszkalnym hali garaZowe-j u,raz z
udzialern w nieruchorno(ci rvsp6lncj i prawcm do wyl4cznego korzystania z oznaczonego nriejsca postojowego.
Kazdy z I 4 garazy stanow il bgdzie samodzielny lokal n iem ieszkalny i sprzeda2 w rarnach odrgbnej umowy bgdzie
ohcjmowala garaz wraz z udzialen w nieruchornoSci wsp6lnej. Udzialy rv nieruchomodci wsp6lnej bgdq

wyliczonc zgodnic z przcpisami ustawy o wlasnoSci lokali.
7) teren nieruchomo(ci zostanie zagospodarorvany na dojazily, chodniki, parkingi 33 nricjsca postojowc (plyty
azurowe), oSwi etlenie terenu na slupach parkowych, trawniki, plac zabau,, 1 rnicjscc do ladowania samochod6w
eleklryczrych.
8) Plac zabaw polozony bQdzic na czgSci nieruchornosci nalezqcych do Budynk6w 1, 2, 3 a korzystanie z tego
placu na zasadach ustalonych sluZebnoSciq ra rzecz ka2doczesnych rvlaScicieli lokali mieszkalnych Budynku
1,2,3
9) dostEp do drogi publicznej odbywal

232l59 nastQpnie przez dzialkg 232/6,23
sig bgdzie z ul. Uko6nej/ ul. Narewskiej przez gminnq dzialkg drogou,4
2164 ,24014 i czgSi dzialek 240/ 5,241 .---------------

10) Deweloperowi przysluguje prawo dokonania scalania oraz wt6ntcgo podzialu geodezyjnego dzialek
wchodzqcych w sklad nieruchomoSci slosownic do polrzcb iwyrnog6w prawnych niezbgdnych do prawidlowej
realizacji Przedsigwzigcia. W wyniku podzialu nieruchonroSci powierzchnia nieruchomoSci moZe ulec znrianic
wobec odlqczenia z ksiggi rvieczystej czgSci nicruchorno(ci niezbgdnej na wydzielenie pod budou,q budynkow nr
l, 2. 3 lub na drogg rvewngtrznE, plac zabaw, ustanowienie slu2ebno(ci. Scalenia i podzialy rno2na dokonywai do
dnia pierwszego wyodrgbnienia lokalu.
ll) Roznoczccia prac budowlanych Budynku numer I nastqpilo rv dniu 28.0L2022 r. Plano*'any termiu
zakoriczenia prac budorvlanych 30.09.2023 r. i przckazania budynku do uZytkowania do dnia 31.12.2023 r.
Termin przcnicsicnia Drawa $,lasno6ci lokali do dnia 29.05.2024 r.
Terminy mogq ulcc zmianie na skutek niesprzyjajqcych warunkriw atmosf'crycznych lub okolicznoSci

ft** f
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niezale2nych od Dewelopera---------
12) NieruchomoSi bgdzie obciqzona wzajemnymi slu2ebnoSciami przejScia i przejazdu, na rzecz kazdoczesnych
wlaicicieli nieruchomoici sqsiednich oraz sluzebnoScia korzystania z placl.t zabaw na rzecz ka2doczesnych
wlaScicieli nieruchomoici s4siednich (Budynku Nr 2 i 3 zrealizowanych we wczeSniejszym etapie inwestycji
prowadzonej przez Dewelopera budynki mieszkalne o numerach porz4dkowych odpowiednio 38 i 40 przy ul.
Ukosnej w Bialymstoku).
13) I)eweloper o(wiadcza, i7 w zwiqzku z realizac.jq Umorvy Nieruchorno(i nro2e zostai obciq2ona nieodplatnyrn i

prawami do korzystania z. jej cz.Eici plzez wlaScicieli nieruchonrodci sqsiednich oraz wla(ciwe przedsigbiorstu,a
uzytccznoSci publiczncj, polcgajqcymi na prawic przcjazdu, przcchodn, ulozenia. korzystania ikonsenvouania
urz4dzei uzbrojenia terenu usytuowanych na N ieruchorno6ci, sluzebnoSciami pI Zesy,u zgodnie z art. 305r kodeksu
cywilnego, na co Nabywca wyra2a zgodg. -------.'-**-*-
14) W Budynl:u Nr I wybudowany zostanie w ( ) klatce schodowej, ( ) kondygnacji nadziemnej, migdzy inrrynri
samodzicl[y lokal micszkalny oznaczony projektowanym nurncrcm ( ) o projektowane.i powierzchni
uzytkowej ( ) m2 skladajqcy siq z ( ) pokoi, kuchni. lazienki z WC, korytarza, zwany dalej ,,Lokalem".
Pomieszczeniem przynaleinynr do lokalu bgdzie kom6rka lokatorska nr 0 usytuolvana na 0.---------

Mieszkaniorvy Rachunek Porrierniczl
s3.

Deweloper o5rviadcza, ze w celu realizacji oborvi4zku wynikajqcego z at1. 4,.ustawy deweloperskiej" zawarl w
dniu ( ). , ( ), zu,anyrn dalej ,.Bankiem", urnowg o prowadzenie otwailego
mieszkaniowego rachunku powierniczego, zwanq dalej .,Umow4 Raclrunku Powierniczego".

s4
Zgodnie z postanowieniami umowy o prou,adzenie otwartego mieszkaniowego rachunku powierniczego:---------
l) Bark otwiera na rzecz Powiemika (Dewelopera) w walucie PLN Otwalty Mieszkaniowy Rachunek
Powierniczy przeznaazony do dokonywania roz,licz.eh z. tytulu lrmowy. W ramach umowy Bank otwiera
ildl.widulane numery OMRP bgd4ce subkontami do OMRB otwieranc w cclu cwidcncjonowania (rodk6w
pieniqznych Povvierzajqcych.
2) Bank zobowiEzuje sig do przyjnrowania i przcchowywania Srodk6w pienig2nych wplaconych przez
Powierzaj4cego na wskazany numer OMRP oraz redizacjl dyspozycji Powiernika wyplat Srodk6w pienigZnych,
zdeponowanych przez poszczegdlnych Powierzajqcych ;

3) Powiernik przyporzqdkowuje kazdemu Powierzajqcernu indywiduahly numer OMRB bgdqcy subkontem do
OMRP, okreSlony w ,,Wykazie OMRP otwartych na rzecz powiemika, bQdEcy zalEcznikiem do umowy o
prowadzenie otwartego nieszkaniowego rachunku powierniczego.
4) Koszty prowadzenia Rachunku powiemiczego ponosi w caloSci Dewelopel Srodki pienigZne zgromadzone na
Otwaftym Mieszkaliowym Rachunku Powienriczym sq nieoprocentowane----
5)Wyplaty z OMRP bqd4 dokonywane zgodnie z Har'rnonoglamem przedsigwzigcia deweloperskiego, po

spehieniu walunk6w:
6) W przypadku odstEpienia od umowy deweloperskiej przezjedn4 ze stron, Bank wyplaca Powierzajqcernu 6rodki
zgromadzone la OMRP, niezwlocznie po otlzyrnaniu o(wiadczenia o odslqpicniu od umowy dcwclopcrskiej wraz
potu,icrdzcnicm dostarczenia go Porviemikowi:
- zloLclliu informacji
Srodk6w pieniE2nych;
- stwicrdzcnia przez

o zakoiczeniu danego etapu przedsigwzigcia deweJoperskiego wraz z dyspozycjq wyplaty

Bank zakoiczenia danego etapu realizacji przedsigwzigcia deu,eloperskiego (po kontroli
zakonczcnia dancgo ctapu przcdsiquziqcia dcuclopcrskiegor.-.. ------------------
7) Wszystkie zmiany umowy za\larlcj z Bankierr, wyrnagaj4 pod rygorern niewaZnoici lonny pisemnej i zgody
Povr ict za.jqcego:
8) umowa zawarta jest na czas oznaczony, tj. do korica realizacji przedsigwziEcia deweloperskiego. Porviernik
sklada do Banku dyspozycjg zamknigcia OMRP wraz z uzyskanynr ostatecznynr pozrvoleniem na uzytkowanie.
9) Prawo do wypowiedzenia umowy, ze skutkien natychrn iastowym, posiada.iedynie Bank i wyl4cznie z wa2nych
powod6w okreSlonych w Umowie,
10) W przypadku rvypowiedzenia tJmowy OMRP, Powiemik zoborviqzany jest niezwlocznie zaloZyi nowy
mieszkaniorvy rachunek powiemiczy w innym banku, nie p6Zniej niz w2 ciEgu 60 dni kalendarzowych izlo2yi
dyspozycje przekazania Srodk6w pienig2nych na nou'y numcr mieszkaniowego rachunku powiemiczego. W
prz-ypadku niespehienia tego wymogu Bank zwraca Srodki pienig2ne zgromadzone na OMRP Powierzajqcenru

Zobo ri,i4zania stron umowy
$s.

1. Devveloper zobowiqzuje sig do:
1) wybudowania na nieruchomoSci Budynku nr I w ramach Przcdsiqwzigcia Deweloperskiego, a w nirn loka1u
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mieszkalnego oznaczonego zgodnie z projektem numerem ( ) ktdrego projektowana powierzchnia uZytkowa
bgdzie wynosii ( ) m2 (slownie-------**), skladaj4cego siQ z ( ) pokoi, kuchni, lazienki z WC, korytarza,
kt6ry bqdzie si9 majdowad w ( ) klatce schodowej, ( ) kondygnacji nadziemnej Budl,nku oznaczonego numerem
I wraz z przynaleznym do lokalu mieszkalnego pomieszczeniem - kom6rk4 lokatorskq - usltuowanym w

) budynku o projektowancj powierzcluri ( ) m2 (slownie: ), ozlaczonego
projektowanyrn nurlerem ( ) rzut kondygnacli z zaznaczonyrr lokalem mieszkalnym stanowi zalacznik nr I do
prospektu irformacyjnego, rzut na kondygracii pomieszczenia pt4!4!q4t9ge llqbklu stanowi zal4czrlrk nr 2
do prospcktu infbrrnacyjnego, stanowiqcego integralna czgS( ninieiszei untowy.----
Z Lokalenr zwiqzany bqdzie udzial rv N ieruchomoSc i gruntorvej, oraz czg(ciach wsp6lnych tego Budynku i innych
urzqdzeniach, kt6re nie slu2E rvylqcznie do uzytku wla6cicieli poszczeg6lnych lokali, rvyliczony zgodnie z an. 3

ust. 3 ustawy z dnia 24 czerwca 1994 roku o rvlasno(ci lokali;---------
2) ustanowienia odrQbnej rvlasnosci lokalu mieszkalnego polozonego rv tyrn Budynku, opisanego w pkt I i
przeItiesie[ia jego wlasnoSci wraz z pornieszczeniem przynaleZnym oraz udzia]em w nieruchomoSci rvsp6lrtcj
na NabywcA - w stanic wolnym od obci42eri, ograniczen w rozporz4dzaniu, roszczerl i innych praw osob trzecich
z \ryyj4tkicm ewentualnych sluZebnoSci przesylu i slu2ebnoSci gruntowych, na zasadach iterninach okreSlonych
r.r rrirriejszej umou ie :-------------
2. Nabywca oSwiadcz-yl, ze na powy2sze wyraza zgodE ipo spelnieniu powy2szych zoborviqzati Dewelopera
zobowiqzLrje sig nabyi przedrniotowy lokal mieszkalny wri.z z ptzyrraleznymi do niego prawanri zrviqzanl tnl z

.jego wlasno(ciq za ceng okre6lonq w g6 umowy. Ponadto nabywca o(rviadczyl, zc zobowi4zuje sig do
dokonywania platnoSci zgodnie z hannonogramem wplat na mieszkaniowy rachunek powierniczy.-----------------
Nabywca zobo*,iqzu.je siQ rowniez do poniesienia oplaty przeksztalceniowej prawa wicczystcgo uzytkowania tej
nieruchomoSci gluntowej we wlasno66 stosownie do rvielko(ci nabywancgo udzialu w prawie wsp6lwlasnoSci tej
nieruchonro(qi na podstau,ie otrzymancgo zaSwiadczenia o przeksztalceniu wydanego na podstawie ustawy o

przeksztalceniu prawa
wlasnoSci tych grunt6w

uzytkowania wieczystego gruntow zabudowanych na cele mieszkaniowe w prawo

do kt6rych wykonania zoborviqzLrje sig DeweJoper jest3. Standard prac w),konczeniow ,

nastgpuj4cy:
elementy br.rdowlane:

a) Podloze betonowe pod posadzki (posadzki do wlasnego rvykoriczcnia):

b) Sciany dzialowe z plyt gipsowych ,,Pro-rnonta" bez szpachlowania lub bloczki wapienno piaskowe z

tyntiern gipsowym lub cementowo-wapiennym bez szpachlowania;

o) Tynki gipso*,e lub cementowo wapienne na (cianach i stropach konstrukcy.inych;

d) Okna PCVjednoramorve w kolorze bialyrn, wklad szybowy wypelniony argonern, okucia obrviedniorve;
e) Przynajmniej.jedno okno rv kaZdynr pouieszczcniu zaopatrzonc w nau,ietrznik higrosterowalny;-------
l) drzui s<jScioue anllr'rlarnanioue. prleci\r lo/crowe:-
g) Parapety z konglomeratu gr.2,8 - 3cm;

h) Podokienniki zewngtrzne z blachy powlekanej;
urzadzenia sanitarne:------------------ --------------------------------------------
i) Zawor wyplywowy wody zimnej do pralki aulomatyczncj oraz znryrvarki;

.j) Instalac.lc wody zirnnej, cieplej, CO -rozprowadzenie w posadzce;

k) Kanalizacja sanitarna zakonczona tr6jnikiem na pionie bez rozplorvadzci do urz4dzci;
1) Grzeiniki c.o. plytolve typu (kuchnia, pok

m) Crzejnik drabinkowy w lazience zasilany

oje) zasilane instalacjil ukrytq w (cianic;

instalacj4 ukrytq w 6cianie;

n) Za$,ory tcmrostatycznc na grzcjnikach;

o) Brak instalacji gazowej;

p) Wcntylacjamicsdun: gawitacyjno okagrwaorazrvcz$i bu4,nkurnechanicaa wywieurq

r) rozdzielnica mieszkaniowa kompletna zgodnie z PTi

s)

r)
u)
v)
w)

wypusty oSwietleniowe;
wylqczniki o(u,ietleniai
gniazda wtyczkowe;

zasilanie do kuchenki elektrycznej trzy fazowe;

instalacja telctechniczna:
rozdzielnica teletechniczna mieszkaniorva:

-jedno gniazdo RTV w ka;zdym pokoju;
gniazdo telefoniczne w przedpoko.lu;

/ rbda (/



domofon;
instalacja intemetowa wg PT: I gniazdo teleinfonnatyczne w pokoiu;--------------:-

4.Kazda zmiana w wykoiczeniu i wyposaZeniu nrieszkania proponowana przez Nabywcg, powinna byi
zaakceptowana przez Dervelopera a wszclkie ustalenia irozliczenia z tego tytulu, przyszly rvlaScicieJ powinien
ustalii bczpoSrednio z Wykonarvc4. Przyszly wlaSciciel powinien pisemnie zobowi4zai sig do pokrycia koszt6w
przywr6cenia stanu pierwotnego lokalu micszkalnego rv razie lezygnacji z zakupu lokalu.
Standard wykonania pornieszczenia przynalczncgo:
posadzki betonorve, Sciany dzialowc z ccgly wapienno-piaskowej lub bloczk6w gipsowych, drzwi korn6rek
gorpodarczych melaluuc------------
urz4dzenia elektrJczne: inslalacja oSwietleniowa z I oprawq Sciertnq i wyl4cznikiem.-------------------
Nabywca o3wiadcza,2c przcd zawarciern Urnowy zapoznala sig z Planern Lokalu mieszkalncgo ipomieszczenia
plzynale2nego, standardem ich wykonania, lokalizacjq Budynku, przyjgryrni rozwiqzanianri architektonicznl rni i

funkcjami, standarden i wykonaniem poszczeg6lnych lokali, innych pornieszczei oraz czqdci wsp6lnych
Budynku, zagospodalowaniem terenu iw tym zakresie nie rvnosi zastrzeLci. Nabywoa oSwiadcza r6wnie2, ze
(rviadornic i samodzielnie dokonal wyboru Lokalu
Nabyrvca o(wirdcza, 2c jcst rnu $,iadome j akceptuje, 2e:
a. w zale2noSci od szczegolowych rozwi4zair projektowych, zmianie mogq ulec wymiary i lokalizacja
szacht6w instalacyinych w Budynku i Przcdmiocie Umowy;
b. rnog4 nast4pii zmiany rv dokumentacji budowlanej PrzedsiEwzigcia, jednak2e zmiany te nie bgdq
bezpoSrednio dotyczyi Lokalu i standardu.jego wykonania.
c. bgdq ustanawianc nicodplatne sluZebnodci gruntowe wspolne dla kazdoczesnych wlascicieli
terenu przeznaczonego na rcalizacjg Przedsigwzigcia DeweJoperskiego stosownie do Decyzji
plojekt budowy iudzielaj4cej pozrvolenia na budowg.
5. Strqry postanawiaiq, Ze:

lokali w obrgbie
zatwierdzaj4cej

1) ostatcczna pou,ierzchnia Lokalu i pontieszczenia
powykonawczcgo pomiaru Lokalu dokonanego rv oparciu

plzynaleznego zostanie okreSlona na podstawie
o polskq nonng PN-70/B-02365 - z zastrzeLer,ient

pomiaru vr S$iclle Scian wlprawionlch.
2) w przypadku gdy u'wyniku porniaru powykonawczego powielzchnia uzytkowa lokalu mieszka)nego bgdzie
mniejsza lub wigksza od podancj w .66 ust. I tego aktu to cena nabycia ulegnie odpowiedniemu obnizeniu lub
podwy2szeniu, a ostatcczna cena I-okalu stanowii bgdzie iloczyn powykotau,czego porniaru powierzchni I-okalu
i ceny jednego m2 powierzchni Lokalu wskazanej w $6 umowy.--------------
6. Nabywca zostanic porviadomiony o porvykonawczej porvierzchni uzytkowei Lokalu nie po2niej niz wraz z
powiadomieniem o tenninic odbioru Przedmiotu Umowy. W przypadku, gdyby ostateczna pou,ie[chnia uzytkowa
Lokalu r6znila siQ bgdzie od porvierzchni podalcj rv Unowic, u,raz z powiadomieniem Naby*,ca otrzyma r6wnieZ
wyliczenie ostatecznej ceny Lokalu oraz wyliczenie calkowitej Ceny Przedmiolu Umowy. ------
7. W przypadku, gdyby ostateczna powierzchnia Lokalu roznila siq od porvicrzchni podanej w Umowie o
rvigccj ni2 r/- 3 proaent, Nab).wca bEdzie uprawniona od Unowy odstqpii w tenninie 30 (trzydziestu) dni od daty
porviadom ienia .iej przez Dervelopera o ostatecznej powierzchni Lokalu. Do odstqpienia od Umowy stosuje siV

odpowiednio postanowienia $ 14 ust.2,5,8,9 Umowy.
8. Nabywca ma prawo do dwukrotnej wizyty na budowie i obejrzenia Lokalu nie wcze$niej niz po
zakoiczeniu stanu surowcgo zarnknigtego Budynku i uzyskaniu uprzedniej zgody kierownika budowy. ---------

Cena

$6.
1. Slrony us1alai4, 2e cena lokalu numer (
kwadratowy porvicrzchni uzytko\&ej,), z zastrzezenielD
( ) zl brutto (slownie:------.
Cena pomieszczenia przynale2nego numer (

projektowanej powierzcluri (

), obliczona na podstawie ceny za 1,00 m2 (jeden metr
rno2liworici zmian u,ynikajqcych z $5 Umowy wynosi

) -..Cena" (z 8%o podalkrr V41). -----------
do lokalu wynosi ( ) zl brutto (slownie:---------)

2. Na calkowitE cenQ Przedniotu Umowy skladaj4 siq nastqpuj4ce elementy:
a. ce[a brutto Lokalu nuruer'( ) z odpowiednim udzialem ly nieruchomosci wsp6lnej, kt6rq stanowi

oraz czgsci Budynku i urzildzeri, kt6re nie slu2:l wylqcznie do uzytku wla(cicieli lokali wynoszqcq

) zl brutto (slownie:
grunt
( )--------------
b. kwota ( ) zl brutto (slownie:-----------------------) za pomieszczenie przrraleZne do rrr ( ) o

) do lokalu mieszkalnego nr ( ) ;

- co daje l4czn4 ccns brutto n nysokoSci ( ) zl (slownie: ).
3. Nabywca zobowi4zuie siQ do oplacenia oplaty przeksaalcen iowej rvieczystego uzytkowaria gruntu nalezEcego
do nieruchomoSci wsp6lnej we wlasnosi zgodnie z zaSwiadczeniem rvydanym przez Prezydenta Miasta
Bialcgostoku po dniu uzyskania pozwolenia na uzytkowanie budynku nr l, stosownie do postanowiei ustawy o
przeksztalceniu prawa uzytkowania wiecrystego grunt6w zabudowanych na cele mieszkaniowe w plawo
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wlasnosci tych grunt6w.-----
4. W przypadku zmiany powszechnie obowi4zuj4cych przepis6w prawa dotyczqcych wysokoSci stawek podatku
VAT odnosz4cych sig do Przedmiotu Umowy, przed zawarciem Umowy Pzeniesienia WasnoSci Lokalu, zostanie
zastosowana wla5ciwa stawka podatku VAT zgodnie z obowiqzujqcymi przepisami. ---------------
5. Deweloper zawiadomi niezwlocznie Nabywcg listem poleconym o zmianie stawki podatku VAT (Ceny).
6. Nabyrvca moze w terminie 30 (trzydziestu) dni od daty otrrymania zawiadomienia, o kt6rym mowa w
ust. 5, zlo2yi pisemne oSwiadczenie o odstqpieniu od Umowy. Po bezskutecznym uplywie tego tenninu Strony
przyjmujq, 2e Nabfvca wyruzil zgodQ na zmiang Ceny. Do odstqpienia od Umowy stosuje sig odpowiednio
poslanowienia I 14 ust. 2, 5,8 i9.

1.1i. Cena w krvocie brutto za lokal numcr (

( ) zl (slorvnie:

PlatnoSci

$7.
) z ldzialem w nieruchomo5ci wsp6lnej w wysokoSci

) - Lraz za pomieszczenie
przynalcTne nurncr (

lenrinie do drlia (

) do lokalu w wysoko(ci ( ) zl brutto (slownie:

)! ltlcznic brutto ( ) zl (slolvnie:

) bgdzie placona Dewelopcrorvi przez NabywcE stosownie do ponizszego IJatrnonogramu w

) r. w nastQprlqcych ratach, ktorych wplaty zostan4 zaliczone na poczet ceny

2,r Deweloper oiwiadcza,
Rachunek Indyrvidualny:
- dla lokalu numer (

prowadzony przez SBR Bank z siedzibq w Szepietorvie, Oddzial w Bialyntstoku, l5-704 Bialyslok, Aleja Jana

Pawla ll 59 sluzqcy do dokonyrvania wplat na poczet um6u,ionej ceny sprzeda2y brutto (uwzglQdniajqcej podatek
VAT) oraz rvykorzystywany do ewidencji wplat iwyplat wynikajqcych z niniejszej umouy deweloperskicj. -----

7e zgodnie z umowq rachunku powicrniczcgo dla NabS,wcy zostal \vygenerowany

) o numcrze (

2. Wplaty za
wskazanych w

lokal dokonyrvane bgdq bez rvezwania na Rachuttck Indywidualny, za dzieli zaplaty k$'ot
ustgpie J ninie.jszego paragrafu uznaje sig dziei uznania danq kwotq powy2szego rachunku

Dewelopera
3. Deweloper wystawi Nabywcy fakturg VAT opiewajqcq na kazdQ dokonanzl przez niq wplatq w tenninic
7 (siedmiu) dni od dnia wplyu,u Srodkow pienie2nych na rvskazany w akcie rachunek i wysle j4 w terminie 2l
(d$ udzi(:.lr.r Jedcr) dni od dnia ;ej u 1 star\,renia.
4. Datq platno6ci naleZnodci pienig2nych wynikajqcych z Urnowy jest data, w kt6rej odpowiednia kwota
zostanie uznana na rachunl:u drugiei Strony.
5. Nabywca oswiadcza, ze wlasoynri stataniarni i na wlasne ryzyko zape$ni (rodki finansowc gwarantujqce
terminorvq realizac.ig platnodci wynikajqcych z Umowy.

Skutki niedokonania lub op6Znienia platnosci

$8.
W przypadku niedokonania przez NabywcQ platnoSci raty w terminie i rvysokoSci, o kt6rei mowa w $ 7 Umorvy,
Derveloper ma plawo odstqpienia od Umorvy po bezskuteczrym wezwaniu Nabl.wcy do uiszczenia zaleglych
kwoty llrb kwot w tenninie 30 (trzydziestu) dni od dnia dorgczenia wezwania, chyba ze niespclnicnie przez
NabywcA Srviadczenia pierr iETrrego j est spowodowane dzialanienl sily wyzszej. Do odstqpicnia od Urtlowy stosu.jc

sif postano{ieiia $ 14 ust.2,6,8,9, 11. -------------
Odbi6r

se.
1. l)eweloper poinfomrLrje listem polcconyrn Nabywcg, o tcrminie dokonania odbioru Przcdniotu Umowy,

co naimniej na czternaScie (14) dni przed planowanym dniern odbioru, przy czym tennin odbioru przypadai bgdzie
po uzyskaniu decyzji o pozwoJeniu na uZytkowanic Budynku. ---------

/ /tu{, f
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2. Termin odbioru Przedmiotu Umowy zostanie wyznaczony w ci4gu 2 miesigcy od uybudowania Budynku
i uzyskania pozwolenia na uzltkowanie Budynku.-----
3. Odbioru Przedmiotu Umowy Nabywca dokona osobiScie lub za poSrednictwem swojego przedstawiciela
lub petnomocnika, kt6ry bqdzie posiadal pisemne umocowanie do odbioru z podpisem notarialnie
poSrviadczonym.
4. Warunkiem odbioru Przcdmiotu Umowy jest dokonanie przez Naby.wcE zaplaty wszystkich platnosci
wynikajqcych z Umowy.
5. W razie nicstawicnia sig Nabywcy na pierwszy wyznaczolty tennin odbioru I-okalu, Deweloper
poinlbnnuje go listem polcconym (za zwrotnym po(wiadczeniem odbioru) o druginr terrninie przeprowadzenia
odbioru PrzedrniotLr Umowy. Wyslanic porviadornienia o wyznaczonynr druginr terminie odbioru Lokalu nasrqpi
listem poleconyn za zwrotnym po6wiadczeniern odbioru, nadanym nic wczcSniej ni2 w tcnninic 60 dni od daty
dorgczenia powiadomicnia o wyznaczeniu pierwszego tenninu odbioru Lokalu 1ub daty, w kt6rej dorgczenie takie
pou inno b1c u/nane /a dokonane.
6. Z przeprowadzonego odbioru sporzqdzony zostanie prolokol zdawczo-odbiorczy Przcdmiotu Umowy.
Do protokolu zdawczo-odbiorcze go zalqcza sig protok6l powykonawczego porniaru powierzchni uZytkrrwej
Lokalu, dokonany zgodnie z $ 5 ust. 5 pkt I Umowy. Nabywca jest uprawniony do zglaszania wad Przedmiotu
Urnowy do protokolu zdawczo-odbiorczego.
7. Derveloper zobowi4zany jest w tenninie l4 dni od dnia podpisania plotokohr zdawczo - odbiorczego
dorgczyi Nabywcy oSwiadczenic o uznaniu wad lub o(wiadczenie o odmowie uznania wad orazjej przyczynach.
Po usunigciu wad, Strony dokonaj4 wsp6lnic oglqdzin t-okalu w uzgodnionynr terrninie. Z oglgdzin zostanie
sporz4dzony protokol, w kt6rym Strony pokwitujq usuniqcic wad.
8. Deweloper zobowiqzany jest usun4c w tenninic 30 dni od dnia podpisania protokolu zclawczo -
odbiorczcgo wady Lokalu. Nabywca zobowiEzany jest udostgpnii Lokal Sprzedaj4cemu celern usunigcia
uznanych przcz Dewelopera wad I-okalu
9. W razic stwierdzenia usterek, kt6rych nie mozna usunai niezwlocznie, Derveloper wskaze koicowy
terrnin ich usuniEcia z uzasadnicniem opo2nienia.
10. Przy podpisaniu protokolu z.<1awcz.o - odbiorczego przez Strony Deweloper
do Lokalu oraz przedstawi wysokoii koszt6w o, kt6rych mowa w $ l0 ust. 5 umowy.

przeka2e Nabywcl, klucze

11. Nabywca zoborviEzuje sig do dokonania czynno3ci zwiqzanych z odbiorem Przedmiotu Umowy rv
terminach przervidzianych postanowicniami Umowy.
12. W razie dwukrotnego nicstawicnia sig Nabywcy lub jej naleicie urnocowanego przedstawiciela w
wyznaczonych terrninach odbioru, Deweloper bgdzie rnial prarvo do odstqpicnia od [Jnlo$,y z przyczyn le24cych
po stronie Nabywcy, chyba Ze niestawiennictwo Nabyrvcy bylo sporvodowane dzialaniern sily wyZszej i Nabywca
przcd odstilpieniern od Umowy przez Dewelopera tg okolicznoSi wykaze iuzasadni Derveloperowi napiSrnie. Do
odstqpienia od umowy stosuie siE postanowienia N l4 ust. 2,6,8,9, ll. -------------

$ 10.
l. Od daty odbioru Przednriotu Urnowy ciq2ary i ryzyko zwiqzanc z Przedmiotem Umorvy przechodzq na
NabywcQ. Nabywca zobowialzuje siE, 2e prace wykoriczeniowe w lokalu realizowalf bgdzie przy zachoulrriu
dbaloSci o wyglqd nieruchomo6ci rvsp6lnej. Nabywca ponosi odpowiedzia)no(i za wszelkie zniszczenia i
uszkodzenia nieruchomoSci wsp6lncj, powstale w zrviqzku z prowadzeniem przez niego lub osoby dzialaj4ce na

lego zlecenie prac ul konczeniowych rr Lokalu.
2. Od daty odbioru Pzedmiotu Umowy, na Nabyrvcy spoczywa obowiqzek pokrywania koszt6w
eksploatac.ii i zarzqdu Przedrniotenr tJmowy, co obcjmujc rownie2 koszty zwiqzane z administracjq i utrzynaniern
urzqdzei wspdlnych dla Budynku wraz z Nieruchomo(ciq, na kt6rej Budynek jest posadowiony, wszelkie koszty
zwiqz,a]..e z. eksploatacjq Lokalu, tj. ogrzewania, poboru energii elektrycznej i wody. odprowadzenia w(rd
deszczou,ych, odprowadzcnia (ciek6w, jak rtiwnie2 ubezpieczenie, podatki i inne oplaty publiczno-prawne
zwiqzane z Przedrniotern Unowy. Szczegolowa wysokoSi koszt6w, o ktorych mowa w zdaniu poprzedzajqcyrn
zostanie pisemnie wskazana Nabywcy najp6zniej u dniu dokonania odbioru lokalLr. Wysoko6i tych koszt6w
bedzie ustalona w opalciu o uSrednione koszty zarzqdzania i adminisftowania innymi budynkami podobnyrni
zarzqtlzanyni przez Dewelopera wedlug stanu na dziei przekazywania lokalu i bgdzie obowiqzywai do czasu
uchwalcnia nowej wysoko(ci oplat przez wla5cicieli, po powstaniu wsp6lnoty mieszkaniowe j.---*-*--**------

3. Strony zgodnie ustalaj4, ze zarzqd nieruchomo6ciq wsp6lnq sprawowany bqdzic na zasadach i warunkach
okre3lonych rv rozdziale 4 ustawy z 24 czerwca 1994 roku o wlasnoSci lokali (ti. Dz. U. z20l8l poz. 7 16).-------
4. Zatz4d nieruchomoSciq wsp6lnq do momentu wykreowania organow Wspolnoty Mieszkaniowej wykonywal
bgdzic Dcweloper. Do czasu wyboru przez, 7.arz.qd Wsp6lnoty administratora, Derveloper bgdzie administrowal
nieruchornoSciE.
5. Nabywca zobowiqzany bgdzie ponosii zgodnie z ustawE o wlasno3ci lokali koszty zarzqdu

nieruchomoSciq wsp6lnq, kt6ry wykonywany bqdzie przez Sp6ldziclnig Mieszkaniowq ,,Rodzina Kolejowa" w
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Bialymstoku do czasu ustanowienia wsp6lnoty mieszkanio
6. Nabywca oSwiadcza, 2e zga{lza sig na ustanowienie przez Dewelopera na nieruchomo6ci opisanej w is I tego
aktu niezbgdnych do prawidlowego funkcjonowania posadowiotego na nieruchornoici Budynku Nr I oraz
budynk6w na nieruchonoSciach sqsiednich (budynek nr 2 i 3) slu2ebnoSci gruntowych i sluzebnoSci przesylujc(li
takie okazq sig konieczne dla wykonania zobowiEzai Dewelopera, w lym z niniejszej umowy a w szczeg6hroici
ustarorvienia takich praw na rzecz odpowiednich przedsigbiorc6w. Koszty tych czynnoSci ujgte sE w cenie
okreSlonej w $6 tego aktu.
7. Nabywca LrporvaZnia Delvelopera do nieodplatnego ptzekazania urzqdzei inlraslruktury technicznej takich.jak
siei wodocialgowa, kanalizacyjna iinne na rzccz stosownych przcdsiqbiorc6w eksploatulqcych te urzqdzeria.
Pelnollrocnictwo to z ptzyczy'l uzasadnionych treSci4 zawaftej umowyjest nieodwolalnc.
E. Nabywca o(u,iadcza,2c $yraza zgodQ na to, aby rnicjsca parkingorve zewnqtrzne na nieruchonroSci wsp6lnei
(poza micjscarni og(ilnodostQpnymi w iloSci l8 micjsc postojou,ych ) byly wykorzystywarle przez wlaScicieli
rnieszkari rv budynku mieszkalnym Nr I stosowrie do zawartej z Dewelopcrenr umowy o Swiadczenie uslugi
polegajqcej na korzystaniu z okred)onego miejsca parkingowego wedlLrg zasad i za odplanroSciq jednorazow4 w
kwocie 6 500,00 zl (szeSi tysiqcy pigiset zlotych) obejrnuj4cej podatek VAT 23%. Nabywca o(wiadcza, 2e ttie
chce (chce) korzystai z miejsca postojo$<go ze\\ nqtrzncgo na nie|uchomoSci rvsp6lnej i zawrzei urrowy z
Deweloperenr na wyzej podanych zasadach i warunkach na miejsce parkingowe oznaczorle na projekcie
zagospodr rou an ia tcrcnu. ktorl otr'ryrrala od Deue)opera.---..-
Nabywca udziela pelnornocnictwa Deweloperowi (jako rvlasciciclowi wybudowanych na przedmiotowc-]

nieruchoruodci lokali mieszkalnych) do zawierania w jego irrieniu kolejnych umow na kozystanie z miejsc
parkingowych z kazdym kolcjnym nabywcq lokalu micszkalncgo na przedmiotowe.j nieruchomo(ci (podzial quoad

usunr) i.jednocze(nie zobowiqzuje siQ powt6rzyi to powyzszc umocowanie w urnowie przeniesienia wlasnoSci
krkalu.

$ 11.

1. W przypadku zrvloki Dervelopera w rvyznaczeriu terrninu odbioru Przedmiotu Llmowy silonie Nabywajqcej.
Nabywca uprawniony bgdzie do Zqdania od Dewelopera zaplaty kary umownej w wysokoSci 0.1% za ka2dy pelny
dzicri zwloki liczonych od sumy wplaconych przez Nabywajqcq kwot tytulern Ceny, nic wiEcej jednak l4cznie ni2
kwotg stanowiEc4 3 procent calkowitej Ceny.-----------------
2. Op62rrienie w wyzrraczeniu terminu odbioru stronie NabywajEce j Przedrniolu tJmorvy wynikaj4ce z przs-c4-t)

wskazanych w $ l4 Umowy, opcilnienie wynikajqce z niedokonania lub nictcrminowego dokonania odbioru przez

Naby.wca Jub optilnienie wynikaj4ce z innych przyczyn le2qcych po stronie Nabywcy nie stanowi op6Znienia
Dewelopera i nie stanowi podstawy clo 2qdania zaplaty kary umorvncj.------------

Zawarcie Unlo\ry Ustanolvienia Odrgbnej WlasnoSci i SprzcdaZy Lokalu
$ 12.

i . Strony postanawia-iq. 2e zawry umowg Przenosz4ca WlasnoSi przedmiotu umowy w termillie wyznaczonynl
przez Dewelopera, podpisanq w forrnie aktu notarialnego, najpoZniej do dnia 29.05.2024 roku. Nabywca oplaci
koszty zv'ti4zare zzawarciem te.j urnowy oraz wpisami do ksiqg wieczystych.-------------
2. Strony postanawiajE, 2e Deweloper poinformuje Nabywcg listern poleconym o terminie i miejscu zawarcia
Umowy Przenoszrlcej WlasnoSi Lokalu, co najnrniej na l4 (czternaScie) dni przed planou,anym terminern
zawarcia tej umowy (Pierwszy Termin). Na co najmniej 7 (siedem) dni pzed ustalonym terminem podpisauia

urnorvy, Derveloper przekaze Nabywcy projekt Umowy Przenoszqcej WlasnoSi.
3. W przypadku nicdojscia do zawarcia Umowy Przcnoszqccj wlasnosi w Pierwszyrn Teflninie, wobec
niestawienia sig Nabywcy, Deweloper wyziacty kolejny (Drugi) termin, inforrruj4c o nim Nabywce listem
polcconlrn vryslanlrn co n.rjnrniej nr l4 rczlernascic) dni przed planorvanym terrninerrr zauarcia tei urrrorry. nie
wcze5niej jednak, niZ z uplyrvern 60 (sze(idziesigoiu) dni od Pierwszego Tcnninu podpisania Umowy
Przenosz4ce j Wlasno6i (Drugi Tennin).
4. W przypadku nicstawicnia siq Nabywcy na Drugi Tcnnin zarvarcia Umowy Przenoszqcej WlasnoSc,
Dewcloper moze odltqpii od tJrnowy z przyczyn lczQcych po stronic Nabywcy. Do odst4pienia od Umo\vy stosujc
siq odporvicdnio postanowienia $ 14 ust. 2, 6, 8, 9, I 1 . -------------
5. W przypadku niewyznaczenia przez Dervelopera terrninu zawarcia Unrorvy Przenoszilce.i WlasnoSi lub nie
zarvarcia Urrowy Przenoszqce.i WlasnoSi z przyczyn le2qcych po stronie Dewelopera wedlug zasad okrcSlonych
w Urrowie w teflninie okreslonyDr w ust. I i ust. 2 powyzej, Nabywca wezwie Dewelopera do zawarcia Umowy
Przcnoszqccj Wlasnosi zakrcSlaj4c w tym cclu lcnnin i20 (sto dwadziescia) dni. Je2eli w tym terminie nie
dojdzic do zauarcia Umowy Przenosz4cej Wlasnogi, Nabywca moze odstqpii od Urnowy z przyczyn lez4cych po
stlonie Dewelopera. Do odst4pienia od Umowy stosuje sig odpowiednio postanowienia { l4 ust.2,5,8,9, 10,

Dopuszczalna zmiana termin6\Y
N 13.

1. Strony postanawiajq, Ze terminy, odpowiednio, wybudowania i oddania do uzytku Budynku, odbioru oraz

/r'^/-. /
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zawarcia Umowy Przenosz4cej WlasnoSC mog4 ulec przesunigciu:

a. w przypadku wystqpienia warunkdw pogodorvych unierno2liwiaj4cych prowadzenie rob6t budowlanych
zgodnie z warunkarni technicznymi, technologicznynri lub bhp, pomimo u,ykonania zabez-pieczcri przed rvplywem
tych warunk6w na prowadzonc Ioboty, kl6rych przy zachowaniu nalez]tej starannoSci nle rno2na bylo przcwidziei
przed zawarcicm tJrnorvy, pod warunkiem potrvierdzenia wystqpienia powyzszych okoliczno(ci wpisenr do
dziennika budowy, o okres w ktorym prowadzenie robot bylo nicmo2lirvc;
b. w prrypadku wystilpien ia kataklizrn6w natu alnych i klgsk 2ywiolowych (pow6dz, pozar, trzQsicn ie ziern i.
hLrragan), o okrcs w ktorym prowadzenie rob6t bylo niemozliwe oraz okres niezbgdny do usunir;cia skutk(ru,
wyslqpienia katakliznru:
2. Nabyrvcy przysluguje prarvo odst4pienia od Umorvy, jeZeli przesunigcie terminu wybudowania i oddania
do u2ytku Budynku i gotowoSci Przedmiotu Umorvy do odbioru z przyczyn, o kt6rych mowa w ust. I powy2ej.
przekroczy cztery (4) nticsiilcc. Nabywca jest uprawniony do skorzystania z przyslugujqcego prawa w tenninic
drvdch rniesiEcy od wyslqpienia opoZnienia, o kl6rJm mowa w zdaniu poprzednim. Do odstqpienia od Lrmowy
stosuje sig odpowiednio postanowicnia 

"s 
l4 ust. 2, 5, 8 i 9 Umowy. Odstqpienie od Umowy na podstau,ie

niniejszego postanowienia stanowi odstqpienie, ktdrego przyczyna nie lezy po stronie kt6rcjkol\viek ze Stron i
jego wystqpienie nic upowaznia do Z4danja zaplaty kary unrownej.
3. Strony postanau,iaj4, Ze tenniny, odpowiednio, wybudowania i oddania do uzytku Budynku, odbioru
Lokalu rnogq ulcc znianie w przypadku wprowadzenia w I-okalu zrnian wnioskowanych przez NabywcA, o czas
wskazany w piscmnyrn uzgodnieniu z Nabywcq.
4. Strony postanawiajE,2c lcminy odbioru Lokalu i zawarcia Umowy Przenoszqcej WlasnoSi mogq ulec zmianie
w przypadku op6Znienia w platno6ci Ceny lub ktdrejkolwiek zjej rat, o czas r6wny op6Znieniu; -:*----
5. Ptzcsunier.ie terrninu ulnikajaccgo ,/ nr,/yczyn) opi.ar)ej w niniejszSrn parrgrafic jest przesuniqciern
dopuszczalnym, nie stanowi zwloki Dewelopcra ijego wyst4pierie nie upowaZnia do Zqdania zaplaty kary. -----

Odstapienie od Umowy
$ 14.

l. l']rawo odstqpienia od Urnowy przyslugujc kazdej ze Slron w przypadkach w Urnowie wskazanych. ----2. OSwiadczenie o odst4pieniu od Umorvy rvymaga zachowania fonny pisemnej pod rygorem niewaznoScj
i powinno
3.N

byi wyslane lislem poleconym na adres drugicj Slrony wskazany w Umowie.
abywoy przysluguie prawo odst4pienia od Umowy, w nastgpuj4cych przypadkach:

1) jczcli niniejsza Umowa nie zawiela elementow, o kt6rych rnowa w art. 22 ustawy z dnia l6 wrzc(nia
201 lr o ochronie praw nabywcy lokalu rnieszkalnego lub domu jednorodzinnego;
2) jezeli inlbrnacje zawartc w niniejszej Umowie nie sq zgodne z informacjami podanymi w Prospekcie
Infotmacyjnym Jub ich zalqcznikach, nie dotyczy tojednak zrrian kt6re rastqpily w czasie pornigdzy dorgczeniern
Nabywcy Prospektu Informacyjnego a podpisanienr Urnowy zostaly przez Dewelopera wyraZnie zaznaczone w
Umowie;
3)je2eli deweloper nie dorgczyl zgodnie z art. l8 i an. 19 prospektu infonnacyjnego z zalqcznikami ;---------
4) jezeli informacje zawarte w Prospekcie lnforrnacyjnyrn lub rv zal4cznikach, na podstawie ktorych zawailo
Umowg, sq niezgodne ze stanern faktycznym iprawnym w dniu podpisania [h]owy; -----------------------
5) jeZeli Prospekt lnfonnacyjny, rla podstawie ktorego zawarto [Jn]owQ, nie zawiera inlonnacji okreslonych
\\,e wzorze prospektu infounacy.inego stanowiqcego zal4cznik do ustawy z dnia 16 wrzeSnia 2011 r. o ochronie
praw nabywcy lokalu mieszkalnego lub domu jednorodzinnego;
6) w przypadku nieplzeniesienia na nabywcg prawa wlasno6ci lokalu mieszkalnego, w termirric okre(lonyrn
u umowie deweloper:kiei. -----------
7) jezeli Deweloper nie zawrze urnorvy mieszkaniorvego rachunku powierniczego z innyrn bankiom w trybie i
tenninie, o ktorych mou,a w art. l0 ust. I ustawy z drra 20 maja 2021 r o oclrronie praw nabyvcy lokalu
mieszkalnego lub domu jednorodzimego
1177) nabywca ma prawo do odstqpieni

oraz Deweloperskirn l:unduszu Gwarancyjnynr (Dz. U. z 2021r., poz.
a od umowy po dokonaniu przez bank zwrotu Srodkow z rachunku

powiemiczego na rzecz nabywcy ;

8) w przypadku niewykonania przez dewelopera obowiqzku, o kt6ryrrr mowa w art. 7a ustawy o ochronie praw
nabywcy lokalu rnieszkalnego lub domu jednorodzinnego
4. W przypadkach opisanych w ust. 3 pkt 1-5, Nabywca ma prawo odstqpienia od Umowy rv tenninic
trzydzieSci (30) dni od dniajej zawarcia.
5. Dla swojej skutecznoSci, oSwiadczenie woli Nabywcy o odstqpieniu od Umowy, musi zawierai zgodg na
wykrc(lenie roszczenia o przeniesienie wlasnoSci Przedrniotu Umowy, zlo2one w formie pisernnej z podpisami
notarialnie po(wiadczonymi.
6. Deweloper ma prawo odst4pii od umowy w przypaclkach:

1)niespelnienia przez nabywcg Swiadczenia picnigznego w terminie Jub wysoko(ci okre6lonej rv umowie dewe-

loperskiej, mimo wezwania nabywcy w formie pisemnei do uiszczenia zaleglych kwot w terminie 30 dni od dnia



dorqczcnia rvczrvania, chyba 2e niespelnienie przez nabywcg Swiadczenia pieniEZnego jest spowodowanc dziala-

niettr s il5 q 
5 zsze-i:-

2) nicstawienia siQ Nabyrvcy do odbioru lokalu rnicszkahcgo lub podpisania aktu notarialnego przenoszqcego na

nabyrvcg prawo, porninro drvukrotnego dorgczenia wezrvania rv lbrmie pisemnej w odstqpic co najrnniej 60 dni,

chyba ze niestawicnic sip nabyrvcy jcst spowodowane clzialaniem sily rvy2szej.

przypadku skorzystania przcz Dcrvclopcra z pralva odstrlpienia od umowy w przlpadkach okreSlonych w Umo-

t2

wic Nabywca zobowiqzany jest wyrazii zgodg na rvykreSlenie roszczenia o przeniesienie wlasno$ci

I)rTedmiolu I lmou/v.

7. Odstqpienie nie moze zostai dokonane po zawarciu lJrnowy Przcnoszqcej Wlasno(6.

korygujqcych wystawionych przez Dewelopera .

zaplaty kwoly niczbgdncj do przywrticcnia Przcdmiotu Umorvy do stanu z dnia wydania Nabywcy

b. kwot niezaplaconych koszt6w, kt6re Nabyrvca zoborviqzany byl ponosii zgodnie z Umow4,
wyszczegolnionych rv I l0 Urnowy, naliczonych do dnia odst4pienia od Llmowy.

Umou,y

8. W przypadku wykonania prarva do odstqpienia od niniejszcj ljmowy, zwrot kwot uiszczonych przez

NabywcA dokonany zostanie przez Dewelopera w ternrinie trzydzicSci (30) dni od daty odsttlpienia. Po dokonaniu
zwrotu, Deweiopel niczwlocznie rvystarvi i dorgczy Nabywcy stosowne faktury korygqjqce. Nabywca jest

zobowiqzana polwicrdzii odbi6r faktul koryguj4cych przez zlo2enie podpisu na kopii faktur korygu.!ilcych wraz z
datE ich olrzymania oraz do niezwlocznego dostarczenia Deweloperowi wszystkich podpisanych kopii faktur

9. Nabywca o6wiadcza, 2e wszelkie kwoty naleznc jcj od Dewelopera zgodme z. Umowq (w tym w
szczeg6lno(ci naie2ne w zrvi4zku z odst4picnicm od Umorvy przez ktorqkol\\,iek ze Stron) powinny byi wplacane
przelewem na wskazany przcz NabywcA rachunek bankou,y
10. W przypadku odstqpienia od Unorvy przez Nabyrvcg z przyczyt.t wskazanych rv Utnowie, lezQcych po
stronie Dewelopera (to j est przyczyn wskazanych w $ I 2 ust. 5 Umowy), Nabywca uprawniony bgdzie do zqdania
od Dervelopera zaplaty kary umownej w kwocie r6wnej 3% calo(ci Ccny.
I 1. W przypadku odstEpienia od Umowy przez Dewelopera z przyczyn wskazanych w Umowie, lezqcych po

stronie Nabywcy (tojest przyczyn wskazanych rv.s E i $ 9 ust. 12, | 12 ust. 4 Umowy), Derveloper uprau,niony
bgdzie do zqdania od Nabyu,cy zaplaty kary umownej w kwocie r6wnej 3% caloici Ceny.

Skut ki odst4pienia od Urrroul
$ ts.

1. W przypadku nie zau,arcia Umowy PrzcnoszQcej WlasnoSi iodstqpieria od L.lnrowy przcz Deu,clopera
lub Nabyrvca, Nabywca zobou,iqzany bgdzie do doprowadzenia Lokalu do stanlr z dnia wydania Nabyu'cy
Pvedmiotu Umowy i zwrotnego przekazania Przedrniotu Umowy Deweloperowi . W przypadku, gdy w Lokalu
Derveloper dokonal zmian na wniosek Nabywcy (zrriany aran2acyjnc), o ilc Strony nie ustalily inaczej Nabywca
zobowiqzany bEdzie ponadto do przyrvr6cenia l,okalowi aranzacji sprzcd wprowadzenia takich zmian.
Doprowadzenie Lokalu do stanu opisanego w zdaniach poprzedzajqcych powinno nastqpii rv terminie 30 dni od

odstqpienia od Umorvy. Po bezskutecznyrn uplywie powyTszego terminu Dcweloper uprawniony jest do

doprorvadzenia Lokalu do stanu opisanego w zdaniach poptzedzaj4cych na koszt i ryzyko Nabywcy. ------------
2. W przypadku odst4pienia od Umowy przez Dcwelopcra z przyczytr wskazanych w Urnou'ie, za kt6re
odporviedzialnosi ponosi Nabywca (tojcst przyczya wskazanych rv $ 8 i .s 9 ust. 12, $ 12 ust.4 Umowy), po dacie
rvydarria Nabywcy Przedrniotu Unrowy, Deweloper uprawniony bgdzie do 2qdania od Nabyrvcy dodatkorvo: ---

Przedmiotu lJmorvy, w zakrcsic w jakin zobowi4zanic do przywlocenia Przedrniotu Unrowy do stanu z dnia
wydania Nabyrvcy Plzedmiotu Umowy nie zostalo wykonane przez Nabyrvcg w tennirlie lyskazanym w ust. I

powyTeJ; oraT

3. W przypadku odst4pienia od tJmowy przez Dervelopera z pt'zyczyn wskazanych w Umowie, leZqcych
po stronie Nabywcy (to.iest plzyczyn wskazanych rv $ 8 i S 9 ust. 12, $ 12 ust.4 Urrowy), przed dat4 wydania
Nabywcy Przedmiotu Umowy, Deweloper uprawniony bgdzie do z4dania od Nabywcy zaplaty kwoty niezbgdnej
do usunigcia w Lokalu zmian wprowadzonych na wniosek Nabywcy i przywr6cenia l,okalowi aran2acji sprzcd
wprowadzenia takich zmian w zakresie w jakim zoborviqzanie do przywr6ccnia Przcdmiotu Umowy do wy2ej
opisanego stanu nie zostalo rvykonane przez Nabyrvcg w ternrinic wskazanyrn w ust. I powy2ej.

.1. W przypadku odst4pienia od Urnowy po dacie wydania Nabywcy Przedmiotu Umowy, zrvlot Przedrniotu
Umowy nastqpi na podstawie protokotu zwrotnego w tenninie 7 dni od wykonania prau,a odstqpicnia.
5. Je2eli zwrot Przedmiotu lJnrowy nie nast4pi w tenninic okrcSlonyrn w ust.4 powyzej Nabywca zobowi4zany
bgdzie do zaplaty krvoty w wysoko6ci I 50 zl + podatek VAT w odpo*,iednicj suwcc o ile bgdzie n aleiny, zaka|dy
dzien bezumownego korzystania z Przedrniotu Umowy, licz4c do dnia zlozenia oSwiaclczenia o odstqpieniu od

,4 /1.f ftb4 l'l

Rgkoimia
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$ 16.

1. Deweloper odpowiada za wady Lokalu mieszkalnego, kt6re ujawni4 sig w okresie trwania rEkojmi tj. w
terrninie 5 (pieciu) lat od dnia.jego odbioru przez Nabywcg.
2.Nabywca zobowiqzany jest zarviadomii Dervelopera o u,adach na piSrnie zgodnie z przepisami kodeksu
cyu,ilncgo.

b)
c)
d)

3. Deweloper nie ponosi odpowiedzialno(ci za wady w Lokalu spowodowane dzialanienr Nabywcy------
4. Deweloper zobowiqzuje sig usuwai usterki, o ktorych zostanic powiadomiony zgodnic z przcpisami
kodcksu cyu'ilnego w rnoTliwie jak najkr6tszyrn telrninie.

Cesja praw i obowi4zk6t'

!i17.

1. Nabywca ma prawo do przeniesienia praw i zobowi4zari wynika.i4cych z niniejszej Umowy na osobg trzecjq, zil
zgoclal DerveJopera u,yra2onE na piSmie. Zgoda zostanje wyrazona pod warunkiem dostarczenia Deweloperorvi
przcz NabywcQ oSwiadczcnia, o kt6ryrn rrowa w ust. 4 Umowy.-----------
2. Urnorva przeniesienia praw i zobowiqzai wynikajqcych z ninicjszcj l]mowy na osobQ trzcciq powinna zostai
zawarta w formie pisemnej z podpisami notarialnic poSwiadczonymi i zarvicrai wniosck Zbywcy (Ccdcnta) o
wykreSJenie prarv iroszczei wpisanych na Jego rzecz do ksiqgi wieczystej prowadzonej dla N ieruchomo(ci.-----
3. W przypadku zawarcia umowy, o kt6rej mowa w ust. l, Nabywca zobowiqzL{e sig do niezrvlocznego
poinlbnnowania Dewelopera na piSrnie o dokonanym przeniesieniu praw i obowiqzk6w wynikajqcych z ninie-jszej
lJmou,y,jednak nie p6lniej ni2 w terninie 3 dni od dnia zawalcia umowy przeniesienia praw i obowi4zk6w.-----
4. Po dokonaniu przeniesienia praw i zobowiqzan r.vynikaj4cych z niniejszej Urrowy platno(ci dokonane plzez
Zbywca (Cedenta) bgdq zaiiczone na poczet platnoSci Cesjonariusza, rra co Cedent i Cesjonariusz w),razajE zgodQ

w o(wiadczeniu, kt6re skierujE do Dewelopera. Na podstawie takiego oSwiadczenia Deweloper iNabywca
wyst4pi4 do banku prowadzqcego otwalty mieszkaniowy lachunek powierniczy z wnioskiem o dokonanie
zaliczenia Swiadczenia picniQzncgo spclnioncgo przez ZbywcQ na poczcl (wiadczcnia Ccsjonariusza.--------------

OSwiadcze nia stron
s18.

l.Nabywca o.(wiadcza, i2 odebral Prospekt Informacyjny wraz z zal4cznikami do niego (zal. I Rzut
kondygnacji / zalnaczeniern lokalu mie.zkalncgo- zal. 2 R/ur kondygnacji z zazraczeniem pornicrzrzr,nia
przynaleznego, zal. 3 Zagospodarowanic tercnu, zal. 4 Wz6r' umowy dcweloperskiej ), zapozr,ala siQ i akceptuje
tresfi I'rospektu Informacyjnego wraz z zalqcntikarni do nicgo oraz zostala poinfoflnowany przez Dcwclopcra
o rntl2liwo(ci zapoznania sip rv lokalu Sptiiclziclni r nastspujqcyni dokumcntarli:
a) aktualnyrn slancnr ksiggi wieczystei prowadzonej clla Nieruchomo(ci;

kopi4 aktualnego za(wiadczenia o wpisic do KRS Dcwclopcra,
kopiq pozwolenia na budowg;
sprawozdaniern finansorvym dewelopera za ostatnie du,a lata;

e) projektem architektoniczno-budowlanyrn;
2. Deweloper oiwiadcza 2e od chwili sporz4dzenia Prospektu Intirnnacyjnego nie nast4pila zmiana infbnnacji
zau art5 ch u Prospekcic ln lonnac;jnyrn i zalqcznikach do prospeklu:-------

W tyrn nliejscu Notariusz poinfonnowal Starvaiqcych o u,szelkich regatywnych skutkach prawnych ewenh.ralnej
n ieprawidlowoSci wy2ej wyrlienionych oSwiadczeri, a Stawajqcy ZEdajq sporzqdzenia tego aktu.--------------------
3. Strony zgodnie postanawiajq, Ze dla potrzeb finansowania Przedsigwziqcia Deweloper ma prawo zaci4gania
kredyt6w bankowych i pozyczek oraz ustanawiania roZnego rodzaju zabezpieczei na nieruchomo6ci, z
zastrze2eniem, Ze rv chwili ustanawiania odrgbnej wlasno6ci iprzeniesienia wlasno(ci lokalu, lokal bgdzie wolny
od obciqzeri, lub Deweloper przedstawi dokumenty pozwalajqce na wyodrgbnicnic lokalu wolnego od obciqzen.
NieruchomoSi moze ponadto pozostai obci4zona prawami os6b trzecich oraz ewentualnie innymi prawami
(u2ytkowanie, sluzebnoSi) ustanowionymi na nieruchornoSci w celu zapewnienia dostgpu dostawcorn mediow
oraz zapewnienia prarvidlowego funkcjonowania Przedsigwzigcia lub/i przedsigwzigi s4siadujqcych.-----------

Zawiadomienia
s 1e.

1. Wszelkie zarviadomienia oraz informacje dokonywane w zwiqzku
aktern bgdtl sporzqdzane na piSnrie pod rygorem niewa2no6ci
potwierdzeniem odbioru na adres rvskazan), ponizei.

z umowq dewelopersk4 objqtE niniejszyrn
oraz mogE byC dorgczone osobi(cie za

,4r*
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2. Strony wskazujq nastqpuj4ce adresy do dorgczen:
-dla Dewelopera - 15-888 Bialystok, ul. Kard. St. Wyszyriskiego 3, powiat m. Bialystok, gm. M. Biatystok,
wojew6dztwo podlaskie: seketariat@sm-rodzinakolejowa.pl-----------------------
- dla Nabyu,cy (ADERS NABYWCY)
3. Zrniana danych do dorgczeri nie stanowi zmiany Umowy iwyrnaga pisemnego powiadomienia drugiej Strony.
4. Korcspondcncja. zwiqzana z Urnowq ije.j realizacjq, porvinna byi kierowana na adres drugiej strony podany w
Umowie tak dlugo, jak dlugo druga slrona pisemnie nie powiadomi o zmianie adresu do korespondencji. --------
5. Powyzsze postanowienia nic wylqczajq rnoZliwoSci dorgczania w inny spos6b, w tynr osobiScie, pod warunkient
wykazania, ze adresat mial mozliwo(i zapoznania sig z kierowanq do nicgo korespondencj4. -------
6. la dare doreczenia koresporrdencji r,,y'l lancj u ,/ rvia,/ krr z niriejszq urnor a .lron) pr4 jrnujq:----------------
a) datg potwierdzenia odbioru listu poleconego
b) datq adnotacii poczry o odrnowie przyjgcia listu,
c) datQ zwrotu listu z adnotacjq, 2c adresat nie zamieszkuje pod tyrn adresern lub znrienil siedzibg,
d) datQ zwrotu listu prawidlowo awizou,anego inieodebranego w tenninie okreSlonym przez przepisy prawa albo
e) datg dorQczenia pisma stronie niniejszej umowy w inny spos6b za potwierdzeniern odbioru.--*-----------------

Inne postauowienia

$ 20.
l. W przypadku op6znienia przcz jednq ze Stron Unoury zaplaty jakiejkolwiek wynikajqcej z flmowy
wymagalnej naleznoSci, druga Strona uprawniona.jest do 24dania odsetek ustawowych za okres op6Znienia. -----
2. Zap+ata kary umowncj przcwidzianej Umowq nie wyklucza dochodzenia odszkodou ania
plzcwyzszajqccgo kwotQ kary umowncj, na zasadach przewidzianych powszechnie obowiqzujqcymi przepisami.
l. Kar) urnor nc r lkazanc r I rnowie nie podlegajq kumulacji.
.1. Kwoty kar umownych naleZnych od ktorejkolwiek ze Stron oraz kwoty, do kt6rych zaplaty Nabywca
moze byi zobowiqzany w zwi4zku z odstqpienjern od Unrowy 7. przyczyn le2qcych po jcgo stronie, platne sq w
lenninie 30 dni od wezwania drugiej Strony do ich zaplaty. Kwoty powyzszc mogq byi ponadto potr4cane, z kwot
naleznych drugiej Stronie na podstawic [Jmowy
5. O ilc rv [Jmorvie rvyraznie nie wskazano inaczej, tenniny oznaczone rv dniach odnoszq sig do dni
kalendarzowych.
6. O ile Nabyrvca nie rvyrazi odrgbnej zgody na przetwarzanie danych osobowych w szcrszym zakresie,
dane osobou,e Nabywcy bgdq przez Dewelopcra wykorzystyrvane rvylqcznie w celu okre(ionym rv uslarvie zdnia
10 maja 2018 roku o ochronie danych osoborvych (Dz.U.22018 roku, poz. 1000 ze zrr.) oraz Rozporz4dzettia
Parlanentu Europejskiego i Rady (U[) 201616'79 z dnia 27 krvietnia 2016r rv sprawie ochrony osob fizycznych
w zwiqzku z przetwarzaniern danych osobowych i w sprawic swobodnego przeplyrvu takich danych oraz uchylcnia
dyrektywy 95/46/WE, Dz. U. LJE 2016 poz. Lll9 (zwanego dalej: "RODO"). tj. rvylqcznic w celu wystawieniil
f'aktury, rachunku, prowadzenia sprawozdawczorici finansorvej oraz w irrnych sprawach zwi4zanych z
wykonaniern Llmowy w tynr dokonaniu zam6rviony przcz NabywcA zmian aranZacyjnych. Nabywca ma prarvo do
u,glqdu do su,oich danych osobowych iich poprarviania.
7. Nabywca wyraza zgodQ na przekazanie przez Dewelopera danych
Mieszkaniowej oraz Zarz1dcy NieruchomoSci, w zakresie wykonywaria
adn'rjnistlowania nieruchomoSci4 wsp6lnq oraz podmiotorn realizujqcym

osobo\\,ych Zarz4dow t Wsp6Jnoty
czyrrnoSci zarz,qdu i nalezytcgo

zobowiqzania z tytulu rqkojmi i
gwarancJr

Postanowienia ko6cowe

s 21.
1. Wszelkie zmiany do Umowy wymagaj4 formy aktu notarialnego, oswiadczenie w przedmiocie
odstilpienia od Unrorvy rvynraga fbrmy pisetnnej pod rygolcm nicwaZnoSci.
2. Wszelkie koszty zwi4zane z zawarciem niniejsze.i Umowy, w tym w szczeg6Jno(ci rvynagrodzcnie
notariusza olaz koszty s4dorve w postgpowaniu rvieczystoksiggowyrn obciqzajq Dewelopcra oraz NabywcA w
czg(ciach lirvnych
3. lntegraln4 czgst Umolyy stanowi Zalqcznik Prospekt Infonnacyjny wraz z zal4cznikami ( zal. 1 Rzut
kondygrrrcji z zrznaczenierr lokalu rnic:zkrlncgo. zal.2 R-,ut kordygnrcjr / /aTnaczenienr l.nrttic:'zuzcttta
przynaleznego, za|. 3 Zagospodarowanie terenu, zal. ,l Wzor urnowy dcwcloperskiej ).
4. Umowa podlega prawu polskiemu. W sprawach nieuregulowanych Umow4 majq zastosowanle
odpowiednie, powszechnie obowiqzuj4ce przepisy prawa polskiego.
5. Wszelkie sporf mogqce wynikn4i w z.wi4z.ku z. Urnow4 i jej przedmiotem b9d4 rozstrzyganc przez
wlaSciwy s4d powszechny.
6. Irmowa stanowi calosi ustaleri pomigdiry Stronami. Wczesnieisze, zar6wno ustneiak ipisemne ustalenia
iuzgodnienia poczynione mipdzy Stronarni zostajq zastElionc po5tanowicniami Umowy.

/ zu* ,/'4// / //lu ll
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7. Dcq clopcr irrfo,'nrujc Nab;ucA. 7c:

1) administratorern jego danych osobowych w zakresie wykonywania niniejszej urnowy jest Sp6ldziehia
M ieszkaniowa ,,Rodzina Kolejowa" rv Bialymstoku
2) Derveloper bgdzie przelwarzai jego dane osobowe podane w niniejszej urnowie oraz nuncr tclcfonu i

adres e-mail jedynie w celu wykonania ninieJszej unowy,
3) Nabyrvcy przys:luguje prawo dostgpu do tre6ci swoich danych osoborvych, prarvo ich poprawiania olaz innc
uprawnienia wynikajqce z przepisow ustawy z dnia l0 rnaja 20 I ll roku o ochronic danych osobowych (Dz.U. z
20 I 8 roku, poz. I 000 z.e z,rt.) oraz Rozporzqdzen ia Parlarncntu Iiuropejsk iego i Rady (U E) 20161679 z dnia 27
kwietnia 2016r. w sprawie ochrony os6b fizycznyoh w zwiEZku z przetwarzaniern danych osobowych i w sprau ie
srvobodnego przeplywu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE, Dz. U, UE 2016 poz. L I 19 (zwanego
dalej: "RODO").

A r)

l Wobec zawarcia dokumentowanej niniejszyrn aktcm umowy jej strony 24daj4, aby notariusz, dziala.i4c
na podsta$ie art.79 pkt 8a i art.92 $ ,l ustarvy z dnia 1,1 lutego 1991 roku Prawo o notariacic (Dz. U.2020,
poz, 1192\, dokonala czynnosci polegajrlcej na zlo2eniu za posrednictrvem systemu tcleinformatycznego
wniosku wieczystoksiggowego obcjmuj4cego nastQpujqce i4dania:
1/ w dziale III KW llll8/00262677/8 wpisu roszczenia na zecz (NABYCY), imiona rodzic6w: ( ),
PESEL ( ) o wybndowanie budynku mieszkalnego, wyodrgbnienie lokalu mieszkalnego wraz
z pomieszczeniem przynaleznym i przeniesienie prawa rvlasnoSci tcgo Jokalu i ponticszczenia przl,naleznego wraz
z prau'ami z ninr zwiEzanymi olaz plaw niezbgdnych do korzystania z lokalu na nabywcq na warunkach
okre(lonych w ninicjszcj umorvie ina podstawie przedlo2onych dokument6w.

Stawaj4cy oSwiadczajq. ze adresar'r'ri do korespondencji sqdowej sq adresy wskazane rv kornparycji
niniejszcgo aktu notarialnego
Notariusz poinforrnolvala Stawai4cych :

1) o tresci afl. 626r2 Kodeksu postgpowania cywilnego, zgodnie z ktoryrn: Osoba, na rzecz kt6rej wpisanc jcst
plawo Iub roszczcrric rv ksigdze rvieczystei, jej przedstawiciel albo pelnornocnik do dorgczen maj4 obowi4zck
niezwlocznego zarviadornienia sqdu prowadz4cego ksi$gg wieczystq o ka2dej zmianie adresu wzglgdnie
wskazania adresu do dorgczei. Osoba zamieszkala Jub maj4ca siedzibE za granicq jest obowi4zana wsLazac
pelnonocnika do dorgczei w Rzeczypospolilej Polskicj.

dorpczenia, chyba ze nowy adres.iest sqdowi znany
2) o tredci art. 6264 kodeksu postgpowania cywilnego, w szczeg6lnosci o tytn, ze w przypadku wnioskow
skladanych przez notariusza obowiqzek poprawienia Jub uzlrpelnienia wniosku spoczywa na stronic czynno(ci
notarialnej:-------------

3) lreSci art. 28 Ustawy o ochronie praw nabywcy lokalu rniesz-halnego lub domu jednolodzinnego kt6ry stanowr
2c postanowienia urnowy mniej korzystne dla nabywc6w nizprzepisy ustawy s4niewa2neaw ich nie.isce stosuje

'i9 odp,,u iednie przepisy tej ustau y----

$ 23.
Koszty niniejszego aktu, \\,tym oplatg sEdowq ponoszq Nabywca i Deweloper po polowie.

$ 24.
1. Pobrano:
1) od Dewclopcra polowg kosztow przclcwem na rachunek bankowy kancelarii notarialnej czyni4cego
notariurza:

wynagrodzcnic notariusza na podstawie ss 6 pkt l5a \v zw. z $ 3 rozporzqdzenia Ministra SpmwiedliwoSci z dnia
28 czerwca 2004 roku w sprawie maksymalnych stawek taksy notarialnej (tj. Dz. U. z 2020 t'. poz. 1465 z poit\.

razie zaniedbania powy2szego obowiqzku, pisnro s4dowe pozostau,ia sig w aktach sprawy ze skutkiem

zm.),wkwocie( )zl

towar6rv i uslug (tj. Dz. U.22020 r. poz. 106 zc zm.) od wynagrodzenia notariusza, w knocie ( ) zl---

oplatQ za zloZenie rvniosku wieczystoksiggowe go wtaz z nalcznym podatkiem VAT na podstawie $ 16

rozporzqdzenia Ministra Sprawiedlirvo6ci z dnia 28 czerwca 2004 roku w sprawie maksymalnych stawek laksy
notarialnej (t.j. Dz. U. 22020 r. poz. 1465 zpoin. zrn.) w kwocie 100,00 zl (sto zlotych);--------------------------
podatek od towar6w i ustug (VAT) na podstawie art. 4l ust. I ustawy z dnia I I marca 2004 roku o podatku od

oplatg sqdowE na podstawie art. 43 pk1 3 ustawy z dnia 28 lipca 2005 roku o kosztach sqdowych w sprawach
cywilnych (t. j. Dz. U. z 2020 r. poz. 7 55 z.e z.t:..), ktdra bgdzie zareiestrowar'ra w Repefiorium A pod numerern
zlo2onego wniosku wieczystoksiggowego, w kwocie 75,00 zl (siedenrdziesiEt pigi zlotych),
2) od Nabywcy polowg koszt6w w got6wce:



L6

wynagrodzenie notariusza na podstawie $ 6 pkt 15aw zw. z$3rozporz4dzeniaMinistra Sprawiedliwo5ci z dnia
28 czerwca 2004 toku w sprawie makslmalnych stawek taksy notarialnej (tj. Dz. U. 22020 r. poz. 1465 z pbin.
zrn.), w ku,ocic ( )zl
oplalQ za zlo2cnie wniosku wieczystoksiggowego wraz z nale2nynr podatkierr VAT na podstawic 

"li 
l6

rozporzqdzenia Ministra SprawicdliwoSci z dnia 28 czerwca 2004 roku rv sprawie ntaksymalnych stawek taksy
notarialnej (t.j. Dz. U. z 2020 r. pttz. 1465 7. poit1. znr.) rv kwocie 100,00 zl (sto zlotych);----:----------------
podatek od towar6$ i uslug (VAT) na podstawie art.4l ust. I ustawy z dnia ll marca 2004 roku o poclatku od

towarow i uslug (t j. Dz. U. z2O2O r. poz. 106 zc zm.) od wynagrodzenia notariusza, w kwocie ( )zl ,-----
oplatg sqdow4 na podstawie art. 43 pk1 3 ustawy z dnia 28 lipca 2005 roku o kosztach s4dowych w sprawach

cywi)nych (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz.755 ze z.rt.), kt6ra bQdzic zare.jestrowana w Reperlorium A pocl numctcnt
/loTonego wnioskrr w ieczl stol , iggorr c9,,. u kuocic 75.0(t tl ----------------
Podane kwoty nie obejmujq koszkiw rvypisow niniejszego aktu notarialnego, kt6re wraz z podstarv4 prarvn4 ich
pobrania podane sq na kaTdynr uydanyrn rvypisic
Akt ten ,/osial odcz) tary. przliril) i podp isa l| ).------

Z<r IR EZIISA ZARZADU
ljs a,rn 4Jr Zi5i.h;mr t\4 es:tian ;wygi .p*e t^e.d*
nt4r itt: -Iur,'5taw Sierocki


