ZAŁĄCZNIK NR 1
PRZEDMIOT UMOWY
§1
KUPUJĄCY
Pełne dane personalne Kupującego oraz dokładny adres do korespondencji w Polsce:
Imię i Nazwisko:
Imię i Nazwisko
Adres do korespondencji:
ul. Marszałkowska 5; 00-900 Warszawa
Adres e-mail:
email@email.com
Telefony:
Komórkowy: +48 111-111-111; Komórkowy: +48 111-111-111
Dane Kupującego do wystawienia faktur:
Imię i Nazwisko:
Imię i Nazwisko
Adres:
ul. Marszałkowska 5; 00-900 Warszawa
Numer NIP:
521-334-46-32
§2
PARAMETRY NIERUCHOMOŚCI I WARTOŚĆ UMOWY
Umowa dotyczy wybudowania i przeniesienia własności:
1. Lokalu Mieszkalnego usytuowanego na piętrze __ oznaczonego numerem __ o powierzchni użytkowej __ m²,
który będzie się znajdował w Budynku i przy którym będzie się znajdował Balkon o powierzchni __ m2,
2. prawa do wyłącznego korzystania z Pomieszczenia Gospodarczego o powierzchni __ m² oznaczonego numerem
__, które będzie się znajdować w Budynku,
3. prawa do wyłącznego korzystania z Miejsca Postojowego oznaczonego numerem __, które będzie się znajdować
w garażu podziemnym na poziomie (-1) w Budynku,
§3
CENA CAŁKOWITA
1.

Cena Całkowita łącznie wynosi

zł brutto, (słownie:

), i obejmuje następujące elementy:

1. Cenę Lokalu Mieszkalnego wraz z udziałem w nieruchomości wspólnej:
m² x
=
0,00 zł
+ 8% VAT (
0,00 zł
Słownie złotych:

)

=

0,00 zł

2. Cenę prawa do wyłącznego korzystania z Pomieszczenia Gospodarczego nr ___ w Budynku:
m² x
=
0,00 zł
+ 8% VAT (
0,00 zł
) =
Słownie złotych:

0,00 zł

3. Cenę prawa do wyłącznego korzystania z Miejsca Postojowego nr ___ w garażu Budynku :
+ 8% VAT (
0,00 zł
) =
Słownie złotych:

0,00 zł

RAZEM:
2.
3.

0,00 zł

Cena Całkowita jest niezmienna podczas trwania umowy (z zastrzeżeniem punktu 10.2 oraz 10.5 Umowy).
Kupujący zobowiązuje się do zapłacenia rat Ceny Całkowitej na podstawie harmonogramu, o którym mowa w §4
poniżej (Harmonogram), przy czym w przypadku płatności:
3.1. Drugiej i trzeciej raty – nie później niż w terminie wskazanym w Harmonogramie;
3.2. Pozostałych rat - w ciągu 7 dni od dnia otrzymania przez Kupującego zawiadomienia Wykonawcy o
zakończeniu kolejnego etapu prac budowlanych, potwierdzonego kopią protokołu odbioru robót budowlanych
podpisanego przez inspektora nadzoru budowy.
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§4
HARMONOGRAM WPŁAT

Lp.

Termin

w ciągu 7 dni od daty
podpisania Umowy
w ciągu 90 dni od daty
2.
podpisania Umowy

Zdarzenie

%

Kwota

Podpisanie Umowy

10%

tj.:

0,00 zł

Podpisanie Umowy

60%

tj.:

0,00 zł

3. luty 2021 roku

Instalacje elektryczne w lokalach mieszkalnych (bez
osprzętu) oraz stolarka okienna w lokalach
mieszkalnych (z osprzętem), ścianki działowe i
zamurówki pionów instalacyjnych, tynki wewnętrzne;
wylewki cementowe

10%

tj.:

0,00 zł

4. maj 2021 roku

Elewacje, elementy wykończeniowe (gres na schodach,
malowanie scian w mieszkaniach i na częściach
wspólnych, zakładanie osprzętu elektrycznego;
oczyszczanie pomieszczeń i częsci wspólnych)

10%

tj.:

0,00 zł

5. czerwiec 2021 roku

Zakończenie prac budowlanych i uzyskanie pozwolenia
na użytkowanie

10%

tj.:

0,00 zł

1.

RAZEM:

100%

0,00 zł

Nabywca zobowiązuje się zapłacić Deweloperowi cenę za Przedmiot Umowy przelewem na rachunek bankowy o
numerze konta:
(„Rachunek Indywidualny”), w częściach i terminach określonych w powyższym
harmonogramie wpłat, przy czym za dzień dokonania zapłaty Strony uznają dzień uznania środków pieniężnych na
Rachunku Indywidualnym.
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ZAŁĄCZNIK NR 2
RZUTY
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ZAŁĄCZNIK NR 3
STANDARD WYKOŃCZENIA
KONSTRUKCJA
Konstrukcja budynku
Ściany zewnętrzne
Klatka schodowa
ELEWACJA, DACH
Elewacja
Dach
Obróbki blacharskie
MIESZKANIA
Ściany wewnętrzne między
lokalami mieszkalnymi, a
klatka schodową
Ściany wewnętrzne działowe
w lokalach mieszkalnych
Tynki i okładziny wewnętrzne
w lokalach mieszkalnych
Posadzki w mieszkaniach
Posadzki na balkonach
Okna, drzwi do lokali
mieszkalnych
Drzwi wewnętrzne w
lokalach mieszkalnych
Balustrady zewnętrzne
Parapety wewnętrzne
CZĘŚCI WSPÓLNE
Tynki i okładziny
wewnętrzne
Posadzki w korytarzach i
holu głównym
Ściany działowe garażu
Platformy parkingowe
Drzwi techniczne
Hole wejściowe
Posadzki w
pomieszczeniach
technicznych i w garażu
Klatka schodowa

Drzwi wejściowe do
budynku
Brama garażowa
Windy

INSTALACJE
Instalacja wentylacyjna
Instalacja centralnego
ogrzewania

•
•
•
•
•

Budynek posadowiony na płycie fundamentowej
Stropy żelbetowe
Ściany nośne: żelbetowe
Ściany osłonowe: cegła silikatowa
Schody wewnętrzne, szyb windowy oraz ściany klatki schodowej: żelbetowe

• Elewacja tynk cienkowarstwowy malowany (technologia lekka mokra) z
ociepleniem styropianem
• Dach - izolacja cieplna i papa termozgrzewalna
• Obróbki blacharskie - blacha stalowa powlekana
• Murowane
• Murowane
• Ściany wewnętrzne i sufity pomieszczeń mieszkalnych – tynk gipsowy układany
mechanicznie, malowane jednokrotnie
• Podłoga: szlichta cementowa, przeznaczona pod indywidualne wykończenie
Klienta
• Balkony - warstwa żywicy lub płytki gres
• Okna i drzwi balkonowe PVC
• Drzwi do mieszkań – atestowane
• Otwory przygotowane do montażu ościeżnic i drzwi. Stolarka drzwiowa poza
zakresem – pod indywidualne wykończenie przez Klienta
• Balustrady zewnętrzne – stalowe, malowane proszkowo
• Brak w mieszkaniach
• Klatka schodowa i korytarze - tynk gipsowy, malowane.
• Ściany w garażu nietynkowane i niemalowane
• Płytki gresowe albo żywica
•
•
•
•
•
•

Murowane
Najazdowe, przesuwne
Stalowe wg zestawienia w standardowym kolorze RAL
Skrzynki na listy, kolory na ścianach wg projektu aranżacji
Zmywalna malowana farbą żywiczną
Garaż odwadniany za pomocą odwodnienia liniowego

•
•
•
•

Schody wewnętrzne wyposażone w balustrady ażurowe stalowe
Brak poręczy/pochwytów przyściennych
Wykończenie schodów płytkami z gresu albo żywicą
Ślusarka aluminiowa

• Stalowa, segmentowa, lakierowana proszkowo , sterowana radiowo za pomocą
pilota
• Winda osobowa wg standardu producenta
• Drzwi w windzie - stal nierdzewna lub malowana proszkowo
• Pozostałe ściany malowane proszkowo
• Wentylacja w lokalach mieszkalnych mechaniczna
• Grzejniki płytowe z zaworami termostatycznymi, w łazienkach grzejnik rurowy
drabinkowy
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Instalacja ciepłej i zimnej
wody

Instalacja kanalizacji
sanitarnej
Instalacja elektryczna
wewnętrzna

Instalacja RTV i SAT

Domofon

TEREN ZEWNĘTRZNY
Teren zewnętrzny
Przyłącza

Ochrona

• Wody zimnej – rury w lokalach rozprowadzane do miejsca usytuowania
przyboru w szlichcie w „Peszlu„, odczyt wodomierzy na korytarzu
• Ciepłej wody użytkowej - rury w lokalach prowadzone w szlichcie, system
trójnikowy podejścia do przyborów (baterie sztorcowe), odczyt wodomierzy na
korytarzu
• Podejścia wyprowadzone do ściany szachtu instalacyjnego, rozprowadzenie do
przyborów po stronie Klienta
• Elektryczna – podtynkowa
• W kuchni – dla kuchni elektrycznej wypust 3-faz. z kostką zaciskową
umieszczoną w puszce
• Oświetlenie i gniazda wtykowe rozmieszczenie wg projektu
• Instalacja w części garażowej układana w korytach kablowych i na uchwytach
oraz natynkowo w rurkach
• Oświetlenie załączane z czujników ruchu lub przyciskami wg. projektu
branżowego
• Układy pomiarowe zlokalizowane w szachtach na korytarzu
• Orurowanie i okablowanie w mieszkaniu rozprowadzone
z jednego miejsca – punktu dostępowego, lokalizacja wg projektu
• Rozmieszczenie gniazd RTV wg projektu – telewizja naziemna
• Miejsce przewidziane dla punktu dystrybucyjnego sieci sygnału RTV i SAT – w
garażu
• Instalacja światłowodowa w mieszkaniach doprowadzona do punktu
dostępowego
• System domofonowy w lokalach mieszkalnych
• Moduły wywołania z klawiaturą numeryczną i wyświetlaczem zainstalowane
będą przy drzwiach wejściowych do budynku
• Domofony przystosowane do rozszerzenia o funkcje wideo (funkcja wideo poza
zakresem - dodatkowo płatna)
• Zieleń na terenie zewnętrznym zostanie urządzona na podstawie projektu zieleni
• Przyłącze wodociągowe, przyłącze kanalizacji sanitarnej, przyłącze sieci
cieplnej, przyłącze energii elektrycznej, przyłącze teletechniczne
• Podziemny system rozsączania wód deszczowych
• Budynek przystosowany do zainstalowania alarmu i monitoringu. Urządzenia
końcowe (kamery, rutery monitory itp.) w zakresie firmy ochroniarskiej
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ZAŁĄCZNIK NR 4
PROSPEKT INFORMACYJNY
CZĘŚĆ OGÓLNA
I. DANE IDENTYFIKACYJNE I KONTAKTOWE DEWELOPERA
DANE DEWELOPERA
Deweloper
(dane identyfikacyjne (nazwa,
forma prawna, nr KRS lub nr wpisu
do CEiDG)

APM MARYSIN IV SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
(POPRZEDNIO DZIAŁAJĄCA POD FIRMĄ INWESTYCJA 2 MARYSIN APM
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ)
NR KRS: 0000703372
FORMA PRAWNA: SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Adres (adres lokalu
przedsiębiorstwa)

UL. BARTYCKA 85 LOK. U1, 00-716 WARSZAWA

Nr NIP i REGON

NIP: 5213801689

Nr telefonu

(22) 847-91-86

Adres poczty elektronicznej

apm@apm-development.pl

REGON: 368739444

Nr faksu
-----Adres strony internetowej
https://marysin4.apm-development.com.pl/
dewelopera
II. DOŚWIADCZENIE DEWELOPERA
HISTORIA I UDOKUMENTOWANE DOŚWIADCZENIE DEWELOPERA
PRZYKŁAD UKOŃCZONEGO PRZEDSIĘWZIĘCIA DEWELOPERSKIEGO (należy wskazać trzy ukończone
przedsięwzięcia, w tym ostatnie)
Adres
Data rozpoczęcia
Data wydania ostatecznego
pozwolenia na użytkowanie

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

PRZYKŁAD UKOŃCZONEGO PRZEDSIĘWZIĘCIA DEWELOPERSKIEGO
Adres
Data rozpoczęcia
Data wydania ostatecznego
pozwolenia na użytkowanie

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

OSTATNIE UKOŃCZONE PRZEDSIĘWZIĘCIE DEWELOPERSKIE
Adres
Data rozpoczęcia
Data wydania ostatecznego
pozwolenia na użytkowanie
Czy przeciwko deweloperowi
prowadzono (lub prowadzi się)
postępowania egzekucyjne na
kwotę powyżej 100000zł

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

Nie
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III. INFORMACJE DOTYCZĄCE NIERUCHOMOŚCI I PRZEDSIĘWZIĘCIA DEWELOPERSKIEGO
INFORMACJE DOTYCZĄCE GRUNTU

Adres i nr działki ewidencyjnej1

Działka ewidencyjna nr 38/5 z obrębu 3-07-15, Warszawa.
Adres wskazany w księdze wieczystej: ul. Szpacza 2, ul. Bluszczowa 17,
Warszawa.
Numer porządkowy nadany przez Urząd Miasta Stołecznego Warszawy Biuro
Geodezji i Katastru : ul. Bluszczowa 17, Warszawa.

Nr księgi wieczystej

Księga wieczysta nr WA6M/00517184/9

W dziale IV – „hipoteka” księgi wieczystej nr WA6M/00517184/9 nie ma wpisanej
żadnej hipoteki, jednak jest ujawnionka wzmianka o numerze
DZ.KW./WA6M/12595/20/1 z dnia 5 marca 2020 roku, która dotyczy wniosku o
wpis hipoteki umownej do kwoty 26.250.000,00 złotych ustanowionej na rzecz
mBank S.A. („Bank”) w celu zabezpieczenia spłaty wszelkich wierzytelności
Istniejące obciążenia hipoteczne
przysługujących Bankowi na podstawie umowy kredytu z dnia 28 lutego 2020
nieruchomości lub wnioski o wpis w roku zawartej pomiędzy Bankiem a APM Marysin IV Sp. z o.o., w tym spłaty
dziale czwartym księgi wieczystej
kwoty głównej budowlanego kredytu terminowego oraz odnawialnego kredytu
obrotowego wraz z odsetkami, prowizjami oraz wszelkimi innymi należnościami
wynikającymi z umowy kredytu.
Dodatkowo w dziale IV księgi wieczystej nr WA6M/00517184/9 ujawniona jest
wzmianka o numerze DZ.KW./WA6M/26389/20/2 z dnia 20 lipca 2020 roku
dotycząca wpisu roszczenia o ustanowienie hipoteki.
W przypadku braku księgi
wieczystej informacja o powierzchni
Nie dotyczy.
działki i stanie prawnym
nieruchomosci2
przeznaczenie w planie
Brak planu
Plan zagospodarowania
Brak planu
dopuszczalna wysokość zabudowy
przestrzennego dla sąsiadujących
3
działkek
dopuszczalny procent zabudowy
Brak planu
1. Zgodnie z wydanymi decyzjami ustalającymi warunki zabudowy oraz
pozwoleniami na budowę w najbliższym sąsiedztwie planowane są w
szczególności:
a. na północ od nieruchomości - zabudowa usługowa;
b. na wschód od nieruchomości zespół budynków mieszkalnych
wielorodzinnych z usługami w parterze wraz z garażami podziemnymi o
wysokości do 20m, zabudowa usługowa oraz sygnalizacja świetlna na
skrzyżowaniu ulic Okularowa – Bluszczowa - Stepowa;
c. na południe od nieruchomości - droga osiedlowa, zespół budynków
mieszkalnych wielorodzinnych z usługami w parterze wraz z garażami
Informacje zawarte w publicznie
podziemnymi o wysokości do 20m;
dostępnych dokumentach
d.
na zachód od nieruchomości - rozbiórka budynku biurowo – usługowego
dotyczących przewidzianych
oraz budowa budynku mieszkalnego wielorodzinnego z garażem
inwestycji w promieniu 1km od
podziemnym o wysokości do 20m oraz zabudowa usługowa.
przedmiotowej nieruchomości, w
2. Dodatkowo informacje o przewidzianych inwestycjach w promieniu 1 km
szczególności o budowie lub
dostępne są:
rozbudowie dróg, budowie linii
a. na stronie internetowej https://zmid.waw.pl/inwestycje-zmid/zadania-wszynowych oraz przewidzianych
przygotowaniu/
korytarzach powietrznych, a także
b. w Wieloletniej Prognozie Finansowej Miasta Stołecznego Warszawy na
znanych innych inwestycjach
lata 2018-2045 zatwierdzoną przez Radę Miasta Stołecznego
komunalnych, w szczególności
Warszawy Uchwałą Nr LIX/1539/2017 z dnia 14 grudnia 2017 r.
oczyszczalniach ścieków,
c. na stronie Siskom (http://siskom.waw.pl/).
spalarniach śmieci, wysypiskach,
3. Z dostępnych informacji, o których mowa w pkt. 2 wynikają m.in. inwestycje:
cmentarzach
a. przebudowa ciągu ulic: Marsa (Praga Południe) - Żołnierska
(Rembertów) od ul. Naddnieprzańskiej do granicy miasta. W zakres
zadania wchodzi poszerzenie istniejących jezdni, rozbiórka starych i
budowa nowych wiaduktów drogowych, budowa ekranów
akustycznych oraz zagospodarowanie zielenią pasa drogowego;
b. likwidacja istniejącego przejazdu kolejowego w ciągu ul. Chełmżyńskiej
oraz budowa wiaduktu drogowego nad linią kolejową nr 2 Warszawa
Zachodnia-Terespol;
c. likwidacja przejazdu kolejowego w ciągu ul. Marsa oraz budowa tunelu
drogowego pod linią kolejową nr 2 Warszawa Zachodnia-Terespol;
a. budowa Trasy Olszynki Grochowskiej (odcinek miejski)
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4.

b. modernizacja linii kolejowej nr 7 Warszawa – Lublin – Dorohusk.
Informacje o toczących się i zakończonych postępowaniach
administracyjnych z zakresu m.in. prawa budowalnego dostępne są na
stronie:
https://bip.warszawa.pl/default.htm,
http://wyszukiwarka.gunb.gov.pl/.

INFORMACJE DOTYCZĄCE BUDYNKU
Czy jest pozwolenie na budowę
Czy pozwolenie na budowę jest
ostateczne
Czy pozwolenie na budowę jest
zaskarżone
Nr pozwolenia na budowę oraz
nazwa organu, który je wydał
Planowany termin rozpoczęcia i
zakończenia prac budowlanych
Termin, do którego nastąpi
przeniesienie prawa własności
nieruchomości

tak

----

tak

----

----

nie

Decyzja Prezydenta Miasta Stołecznego Warszawy Nr 708/2018 z dnia 1
sierpnia 2018r.
Termin rozpoczęcia prac budowlanych: 23 września 2019 r.
Planowany termin zakończenia prac budowlanych: 1 czerwca 2021 r.
30 czerwca 2022 r.

1 budynek mieszkalny wielorodzinny z
garażem podziemnym, posiadający 6
liczba budynków
kondygnacji
nadziemnych
i
1
kondygnację podziemną
1. Od
strony
północnej
bezpośrednio przy nieruchomości
znajduje się ul. Szpacza oraz w
odległości około 20 m od budynku,
na odrębnych nieruchomościach
zlokalizowana
jest
istniejąca
zabudowa.
2. Od strony wschodniej
- w
odległości około 13 m od budynku,
na odrębnej nieruchomości jest
realizowany budynek mieszkalny
wielorodzinny
z
garażem
Opis przedsięwzięcia
podziemnym.
deweloperskiego
rozmieszczenie ich na nieruchomości 3. Od strony południowej
(należy podać minimalny odstęp
bezpośrednio przy nieruchomości
pomiędzy budynkami)
realizowana jest droga osiedlowa
oraz w odległości około 16 m od
budynku,
na
odrębnej
nieruchomości
jest realizowany
zespół budynków mieszkalnych
wielorodzinnych
z
garażem
podziemnym.
4. Od strony zachodniej
- w
odległości około 19 m, na odrębnej
nieruchomości
planowany jest
budynek mieszkalny wielorodzinny z
garażem podziemnym, którego
garaż będzie zlokalizowany w
granicy nieruchomości.
Zgodnie z Polską Normą PN ISO 9836:1997 to jest:
- w metrach kwadratowych z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku (tj. z
dokładnością do 0,01 m2),
Sposób pomiaru powierzchni lokalu
- dla lokalu w stanie wykończonym, na poziomie podłogi (ale nie licząc listew
mieszkalnego lub domu
przypodłogowych i innych tym podobnych elementów),
jednorodzinnego
- będzie wliczana powierzchnia pod elementami nadającymi się do demontażu
(jak np. ścianki działowe nadające się do demontażu),
- nie będzie wliczana powierzchnia otworów lub nisz na drzwi i okna.
Zamierzony sposób i procentowy
(forma posiadanych środków – kredyt, środki własne, inne)
udział źródeł finansowania
Kredyt bankowy – około 75%
przedsięwzięcia deweloperskiego
Środki własne – około 25%
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Środki ochrony nabywców

W następujących instytucjach finansowych:
mBank S.A. z siedzibą w Warszawie, ul. Senatorska 18, 00-950 Warszawa
bankowy
rachunek
powierniczy
służący
Otwarty mieszkaniowy rachunek powierniczy
gromadzeniu
środków
nabywcy
Gwarancja instytucji finansowej gwarantująca zwrot środków nabywcy lokalu w
razie nieprzeniesienia odrębnej własności w terminie określonym w umowie*
Brak stosowania, nie dotyczy
Deweloper oświadcza, że zgodnie z art. 4 Ustawy o ochronie praw Nabywcy
zapewnia środek ochrony w postaci rachunku powierniczego prowadzonego dla
Dewelopera przez mBank S.A., na podstawie zawartej dnia 7 marca 2019 roku
pomiędzy mBank S.A. a Deweloperem Umowy o prowadzenie otwartego
mieszkaniowego rachunku powierniczego („OMRP”). Środki wpłacone przez
Nabywców na OMRP mogą zostać wykorzystane przez Dewelopera wyłącznie
na realizację przedsięwzięcia deweloperskiego określonego w umowie
deweloperskiej. Bank ewidencjonuje wpłaty i wypłaty dokonane na i z OMRP
odrębnie dla każdego Nabywcy, na przypisanym odrębnie dla każdego Nabywcy
rachunku, posiadającym indywidualny numer nadany dla takiego Nabywcy. Na
pisemny wniosek Nabywcy mBank S.A. przekaże Nabywcy informację
dotyczącą wpłat i wypłat zaewidencjonowanych na przypisanym do niego
indywidualnym rachunku Nabywcy.

Główne zasady funkcjonowania
wybranego rodzaju zabezpieczenia
środków nabywcy

Nazwa instytucji zapewniającej
bezpieczeństwo środków nabywcy

Dyspozycja wypłaty środków pieniężnych złożona będzie przez Dewelopera w
treści „Zawiadomienia Banku o zakończeniu etapu Przedsięwzięcia
deweloperskiego wraz z dyspozycją wypłaty środków”. Wypłatą zostaną objęte
środki wpłacone na otwarty mieszkaniowy rachunek powierniczy przez
Nabywców, w odniesieniu do których Deweloper złożył w Banku oświadczenia.
Kwota środków pieniężnych wypłacana Deweloperowi na podstawie dyspozycji,
będzie stanowić w odniesieniu do każdego z Nabywców % ceny nabycia przez
Nabywcę prawa określonego w Umowie deweloperskiej i zawartej w
oświadczeniu, odpowiadającego procentowi kosztów realizacji danego etapu
Przedsięwzięcia deweloperskiego (zgodnie z harmonogramem Przedsięwzięcia
deweloperskiego). Dyspozycja wypłaty środków pieniężnych, realizowana jest
każdorazowo z przyszłą datą realizacji określoną jako trzeci dzień roboczy dla
Banku następujący po dniu spełnienia warunków realizacji dyspozycji
Dewelopera określonych w Umowie otwartego mieszkaniowego rachunku
powierniczego, tj. po stwierdzeniu przez Bank zakończenia danego etapu
realizacji Przedsięwzięcia deweloperskiego, zgodnie z harmonogramem
Przedsięwzięcia deweloperskiego (określonym w prospekcie informacyjnym).
Podstawą realizacji dyspozycji przez Bank jest wyłącznie Umowa otwartego
mieszkaniowego rachunku powierniczego. Deweloper zobowiązuje się
dysponować środkami wypłacanymi z otwartego mieszkaniowego rachunku
powierniczego wyłącznie w celu realizacji
Przedsięwzięcia deweloperskiego
w tym w szczególności na spłatę kredytu bankowego.
mBank S.A. z siedzibą w Warszawie, ul. Senatorska 18, 00-950 Warszawa
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Harmonogram przedsięwzięcia
deweloperskiego, w etapach

10.2.

10.3.

10.4.

Dopuszczenie waloryzacji ceny
oraz określenie zasad waloryzacji
10.5.

10.6.

10.7.

Cena Całkowita skalkulowana została z uwzględnieniem obowiązującej
w dniu zawarcia Umowy stawki podatku VAT. W przypadku gdyby po
dacie zawarcia Umowy stawka podatku VAT uległa zmianie lub
nałożony zostałby inny podatek wpływający na wysokość Ceny
Całkowitej, Cena Całkowita ulegnie odpowiedniej zmianie.
W przypadku, gdyby zmiany określone w artykule 10.2 zd. drugie
Umowy spowodowały podwyższenie Ceny Całkowitej, Kupujący
uprawniony będzie do odstąpienia od Umowy zgodnie z artykułem
12.3.2.
W przypadku określonym w artykule 10.2 zd. drugie Umowy do Ceny
Całkowitej netto zostanie doliczona kwota obliczona w oparciu o
aktualnie obowiązujące stawki podatku VAT lub innego, nowego
podatku, przy czym zmiana ceny nie będzie dotyczyć płatności
zrealizowanych, które według harmonogramu płatności określonego w
Załączniku nr 1 do Umowy przypadały przed zmianą stawek podatku
VAT lub przed wprowadzeniem nowego podatku, chyba że według
obowiązujących przepisów zmiana stawek podatku VAT lub nowy
podatek będzie obejmować całą cenę, również w części zapłaconej
przed zmianą stawek podatku VAT lub przed wprowadzeniem nowego
podatku.
W przypadku, gdy faktyczna powierzchnia użytkowa Lokalu
Mieszkalnego będzie mniejsza lub większa niż powierzchnia wynikająca
z Załącznika nr 1 do Umowy, wówczas Cena Lokalu Mieszkalnego
określona w Załączniku nr 1 do Umowy ulegnie korekcie i stanowić
będzie iloczyn stawki określonej w Załączniku nr 1 do Umowy oraz
powierzchni Lokalu Mieszkalnego ustalonej w wyniku pomiaru
powykonawczego wykonanego przez uprawnionego geodetę.
W przypadku, gdy faktyczna powierzchnia użytkowa Lokalu
Mieszkalnego będzie różnić się o więcej niż 2% od powierzchni
wynikającej z Załącznika nr 1 do Umowy, Kupujący może odstąpić od
Umowy zgodnie z artykułem 12.3.3.
Zmiana przez Kupującego układu pomieszczeń w Lokalu Mieszkalnym
w stosunku do projektu budowlanego skutkująca zmianą powierzchni
użytkowej Lokalu Mieszkalnego do 3% w stosunku do pierwotnego
układu pomieszczeń wynikającego z projektu budowlanego i
powierzchni wskazanej w Załączniku nr 1 do Umowy nie skutkuje
zmianą ceny, jeżeli Kupujący po zgłoszeniu zmian układu pomieszczeń
został uprzedzony o możliwości zaistnienia takiej zmiany.

WARUNKI ODSTĄPIENIA OD UMOWY DEWELOPERSKIEJ
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12.1.

12.2.
Należy opisać na jaskich
warunkach można odstąpić od
umowy deweloperskiej

12.3.

Wykonawca ma prawo do odstąpienia od Umowy w następujących
przypadkach:
12.1.1. jeżeli Kupujący opóźnia się z zapłatą (kwoty Całkowitej Ceny za
Lokal Mieszkalny lub ceny za modyfikacje zamówione przez
Kupującego zgodnie z zasadami określonymi w Załączniku nr 5
oraz uzgodnione przez strony w aneksie do Umowy albo
którejkolwiek ich raty), wówczas Wykonawca będzie miał prawo
doręczyć Kupującemu wezwanie w formie pisemnej do
uiszczenia zaległych kwot w terminie 30 dni od dnia doręczenia
Kupującemu tego wezwania, i w przypadku niespełnienia przez
Nabywcę świadczenia pieniężnego objętego wezwaniem w tym
terminie, Deweloper będzie miał prawo odstąpić od Umowy,
chyba że niespełnienie przez Nabywcę świadczenia
pieniężnego jest spowodowane działaniem siły wyższej;
12.1.2. jeżeli Kupujący lub jego należycie umocowany przedstawiciel
nie stawią się w wyznaczonym terminie do Odbioru
Technicznego, zgodnie z artykułem 5.1 Umowy, pomimo
dwukrotnego doręczenia wezwania w formie pisemnej w
odstępie co najmniej 60 dni, Wykonawca ma prawo do
odstąpienia od Umowy, chyba że niestawienie się Kupującego
jest spowodowane działaniem siły wyższej;
12.1.3. jeżeli Kupujący lub jego należycie umocowany przedstawiciel
nie stawią się u notariusza celem zawarcia Umowy
Przyrzeczonej, zgodnie z artykułem 8.2. Umowy, pomimo
dwukrotnego doręczenia wezwania w formie pisemnej w
odstępie co najmniej 60 dni, Wykonawca ma prawo do
odstąpienia od Umowy, chyba że niestawienie się Kupującego
jest spowodowane działaniem siły wyższej.
Zgodnie z Ustawą o ochronie praw nabywcy Kupujący ma ustawowe
prawo do odstąpienia od Umowy:
12.2.1. w przypadkach przewidzianych w art. 29 ust. 1 pkt 1 – 5 Ustawy
o ochronie praw nabywcy Kupującemu przysługuje prawo
odstąpienia od Umowy w terminie 30 dni od dnia jej zawarcia,
tj.:
a) jeżeli niniejsza Umowa Deweloperska nie zawiera elementów,
o których mowa w art. 22 Ustawy o ochronie praw nabywcy,
b) jeżeli informacje zawarte w Umowie Deweloperskiej nie są
zgodnie z informacjami zawartymi w prospekcie informacyjnym
lub w załącznikach do niniejszej Umowy, za wyjątkiem zmian, o
których mowa w art. 22 ust. 2 Ustawy o ochronie praw nabywcy,
c) jeżeli Deweloper nie doręczył Kupującemu prospektu
informacyjnego wraz z załącznikami zgodnie z art. 18 i art. 19
Ustawy o ochronie praw nabywcy,
d) jeżeli informacje zawarte w prospekcie informacyjnym lub w
załącznikach, na podstawie których zawarto Umowę
Deweloperską, są niezgodne ze stanem faktycznym i prawnym
w dniu podpisania niniejszej Umowy,
e) jeżeli prospekt informacyjny, na podstawie którego zawarto
Umowę Deweloperską, nie zawiera informacji określonych we
wzorze prospektu informacyjnego stanowiącego załącznik do
Ustawy o ochronie praw nabywcy;
a także
12.2.2. w przypadku przewidzianym w art. 29 ust. 1 pkt 6 Ustawy o
ochronie praw nabywcy, tj.: nieprzeniesienia na Kupującego
własności Lokalu Mieszkalnego, w terminie określonym w
Umowie Deweloperskiej, przy czym przed skorzystaniem z
prawa do odstąpienia od Umowy Kupujący zobowiązany będzie
wyznaczyć Wykonawcy 120-dniowy termin na zawarcie Umowy
Przyrzeczonej, którego bezskuteczny upływ będzie uprawniał
Kupującego do odstąpienia od Umowy.
Dodatkowo, Kupujący ma umowne prawo odstąpienia od Umowy
najpóźniej w terminie do dnia 30 września 2022 roku w następujących
przypadkach:
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12.4.

12.5.

12.6.

12.7.

12.8.

9.5.

12.3.1. w przypadkach, o których mowa w artykułach 2.1.5 i 2.1.6
(zmiany w projekcie budowlanym Budynku) w terminie 14 dni od
otrzymania pisemnego zawiadomienia Wykonawcy o takich
zmianach;
12.3.2. w przypadku, o którym mowa w artykule 10.3 (podwyższenie
Ceny Całkowitej ze względu na podwyższenie stawki podatku
VAT lub wprowadzenie innego podatku lub podatków) - w
terminie 14 dni od otrzymania pisemnego zawiadomienia od
Wykonawcy o takim zwiększeniu Ceny Całkowitej;
12.3.3. w przypadku, o którym mowa w artykule 10.6 (różnica w
faktycznej powierzchni użytkowej) – po otrzymaniu pisemnego
zawiadomienia od Wykonawcy o zmianie faktycznej
powierzchni użytkowej Lokalu Mieszkalnego i związanej z tym
zmianie ceny.
W przypadku odstąpienia od Umowy przez Wykonawcę na podstawie
artykułów 12.1.2 lub 12.1.3, Wykonawca, będzie miał prawo do
zachowania, jako kary umownej, kwoty równej 3% pełnej kwoty Ceny
Całkowitej Lokalu Mieszkalnego określonej w Załączniku nr 1 do
Umowy, a w przypadku modyfikacji wyposażenia przez Kupującego,
Wykonawca dodatkowo będzie miał prawo obciążyć Kupującego
kosztami przywrócenia do standardu wykończenia określonego w
Załączniku nr 3 do Umowy. W każdym przypadku odstąpienia od Umowy
wartość nominalna rat zapłaconych przez Kupującego na poczet Ceny
Całkowitej, a w przypadkach, o których mowa w zdaniu poprzedzającym
- pomniejszona o kwotę kary umownej oraz ewentualne koszty w
przypadku modyfikacji, o której mowa powyżej, zostanie zwrócona
Kupującemu w terminie 30 dni od daty doręczenia Kupującemu
oświadczenia Wykonawcy o odstąpieniu od Umowy na rachunek
bankowy Kupującego.
W przypadku odstąpienia od Umowy przez Kupującego na podstawie
artykułu 12.2.2. Wykonawca zwróci wartość nominalną rat zapłaconych
przez Kupującego na poczet Ceny Całkowitej, powiększoną o 3% pełnej
kwoty Ceny Całkowitej tytułem kary umownej, wyłączając wartość
modyfikacji zamówionych przez Kupującego, w terminie 30 dni od dnia,
gdy Wykonawca otrzyma od Kupującego zawiadomienie o odstąpieniu
od Umowy.
W przypadku odstąpienia od Umowy przez Kupującego na podstawie
artykułu 12.2.1., 12.3.1, 12.3.2 oraz 12.3.3. Wykonawca zwróci wartość
nominalną rat zapłaconych przez Kupującego na poczet Ceny
Całkowitej.
Prawo odstąpienia od Umowy jest wykonywane w drodze pisemnego
oświadczenia doręczonego drugiej stronie zgodnie z postanowieniami
Umowy, przy czym oświadczenie Kupującego dla skuteczności zawierać
musi dodatkowo zgodę na wykreślenie roszczenia Kupującego o
przeniesienie własności nieruchomości i sporządzone musi zostać w
formie pisemnej z podpisami notarialnie poświadczonymi.
W przypadku odstąpienia od Umowy stosownie do powyższych
postanowień, kwoty wpłacone przez Kupującego na poczet Ceny
Całkowitej zgodnie z Umową oraz podlegające zwrotowi na rzecz
Kupującego, w całości lub w części stosownie do powyższych
postanowień, będą zwrócone poprzez wypłatę z Rachunku
Powierniczego kwoty wpłaconej przez Kupującego na Rachunek
Powierniczy, pomniejszonej o sumy wypłacone z Rachunku
Powierniczego, z zastrzeżeniem poniższych postanowień oraz
postanowień Umowy OMRP. Kwoty podlegające zwrotowi na rzecz
Kupującego, a nie objęte wypłatą z Rachunku Powierniczego z uwagi na
ich wcześniejsze wykorzystanie przez Wykonawcę zgodnie z
postanowieniami Umowy OMRP, zostaną zwrócone Kupującemu przez
Dewelopera, w kwocie pomniejszonej o ewentualne kary umowne
należne Deweloperowi na podstawie tej Umowy.
Kupujący będzie miał prawo odstąpić od Umowy, w sytuacji gdy Lokal
Mieszkalny będzie posiadał usterki niepozwalające na korzystanie z
niego zgodnie z umówionym przeznaczeniem, a Wykonawca nie usunie
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usterek w ciągu trzech miesięcy od daty, kiedy został powiadomiony o
usterkach zgodnie z artykułem 9.3. Oświadczenie Kupującego o
odstąpieniu od Umowy może zostać zgłoszone Wykonawcy, zgodnie z
postanowieniami artykułu 14.2. w terminie do 30 dni liczonych od dnia,
w którym kończy się w/w okres trzymiesięczny.
INNE INFORMACJE
Informacja o zgodzie banku finansującego przedsięwzięcie deweloperskie lub jego część, bądź finansującego
działalność dewelopera w przypadku zabezpieczenia kredytu na hipotece nieruchomości, na której jest realizowane
przedsięwzięcie deweloperskie lub jego część, bądź też finansującego zakup tej nieruchomości lub jej części w
przypadku równoczesnego ustanowienia zabezpieczenia hipotecznego – na bezobciążeniowe wyodrębnienie lokalu
mieszkalnego i przeniesienie jego własności albo bezobciążeniowe przeniesienie na nabywcę własności
nieruchomości wraz z domem jednorodzinnym lub użytkowania wieczystego nieruchomości gruntowej i własności
domu jednorodzinnego stanowiącego odrębną nieruchomość lub przeniesienie ułamkowej części własności
nieruchomości wraz z prawem do wyłącznego korzystania z części nieruchomości służącej zaspokajaniu potrzeb
mieszkaniowych:
Zgodnie z postanowieniami umowy kredytu zawartej w dniu 28 lutego 2020 roku pomiędzy APM Marysin IV spółką z
ograniczoną odpowiedzialnością a mBank S.A. z siedzibą w Warszawie („Bank”), Bank zobowiązał się do wydania na
wniosek APM Marysin IV sp. z o.o. odpowiedniego oświadczenia obejmującego zgodę na wyodrębnienie i
przeniesienie własności danego lokalu mieszkalnego (z komórką lokatorską, o ile dotyczy) wraz z prawami związanymi
w stanie wolnym od obciążeń hipotecznych ustanowionych na rzecz Banku na podstawie oświadczenia APM Marysin
IV sp. z o.o. z dnia 28 lutego 2020 roku o ustanowieniu hipoteki (tj. hipoteki umownej do kwoty 26.250.000,00 złotych
na prawie użytkowania wieczystego nieruchomości objętej księgą wieczystą WA6M/00517184/9, której dotyczy
wniosek z dnia 5 marca 2020 roku o numerze wzmianki DZ.KW./WA6M/12595/20/1), o ile całość ceny za dany lokal
mieszkalny (i komórkę lokatorską, o ile dotyczy) wraz z prawami związanymi wynikająca z umowy deweloperskiej
dotyczącej tego lokalu mieszkalnego zostanie wpłacona przez nabywcę na otwarty mieszkaniowy rachunek
powierniczy, który będzie w tej umowie wskazany jako rachunek właściwy do zapłaty tej ceny.
Informacja o możliwości zapoznania się w lokalu przedsiębiorstwa przez osobę zainteresowaną zawarciem umowy
deweloperskiej z:
1) aktualnym stanem księgi wieczystej prowadzonej dla nieruchomości;
2) kopią aktualnego odpisu z Krajowego Rejestru Sądowego, jeśli podmiot podlega wpisowi do Krajowego Rejestru
Sądowego lub aktualnym zaświadczeniem o wpisie do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności
Gospodarczej;
3) kopią pozwolenia na budowę;
4) sprawozdaniem finansowym dewelopera za ostatnie dwa lata, a w przypadku realizacji inwestycji przez spółkę
celową - sprawozdaniem spółki dominującej;
5) projektem architektoniczno- budowlanym.
Do wglądu w siedzibie Biura Sprzedaży APM Development w godzinach pracy biura:
Adres biura sprzedaży: ul. Bartycka 85 lok. U1; 00-716 Warszawa
Godziny pracy biura sprzedaży: Poniedziałek-Piątek 9-18

CZĘŚĆ INDYWIDUALNA
Cena m2 powierzchni lokalu
mieszkalnego lub domu
jednorodzinnego

_.____,__ zł/mkw
liczba kondygnacji

Określenie położenia oraz
istotnych cech domu
jednorodzinnego będącego
przedmiotem umowy
deweloperskiej lub budynku w
którym ma znajdować się lokal
mieszkalny będący przedmiotem
umowy deweloperskiej

technologia
wykonania

standard prac
wykończeniowych w
części wspólnej
budynku i terenie
wokół niego,
stanowiącym część

6 kondygnacji nadziemnych i 1 kondygnacja podziemna
Konstrukcja budynku:
• Budynek posadowiony na płycie fundamentowej
• Stropy żelbetowe
Ściany zewnętrzne:
• Ściany nośne: żelbetowe
• Ściany osłonowe: cegła silikatowa
Klatka schodowa:
• Schody wewnętrzne, szyb windowy oraz ściany
klatki schodowej: żelbetowe
Elewacja
tynk
cienkowarstwowy
malowany
(technologia lekka mokra) z ociepleniem styropianem
Dach - izolacja cieplna i papa termozgrzewalna
Obróbki blacharskie - blacha stalowa powlekana
Ściany wewnętrzne między lokalami mieszkalnymi, a
klatka schodową - murowane
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wspólną
nieruchomości

liczba lokali w
budynku
liczba miejsc
garażowych i
postojowych
dostępne media w
budynku
dostęp do drogi
publicznej

Posadzki na tarasach i balkonach - warstwa żywicy lub
płytki gres
Okna, drzwi do lokali mieszkalnych
• Okna i drzwi balkonowe PVC
• Drzwi do mieszkań – atestowane
Balustrady zewnętrzne – stalowe, malowane
proszkowo
Tynki i okładziny wewnętrzne
• Klatka schodowa i korytarze - tynk gipsowy,
malowane.
• Ściany w garażu nietynkowane i niemalowane
Posadzki w korytarzach i holu głównym - płytki
gresowe albo żywica
Ściany działowe garażu - murowane
Platformy parkingowe - najazdowe, przesuwne
Drzwi techniczne - stalowe wg zestawienia w
standardowym kolorze RAL
Hole wejściowe - skrzynki na listy, kolory na ścianach
wg projektu aranżacji
Posadzki w pomieszczeniach technicznych i w
garażu
• Zmywalna malowana farbą żywiczną
• Garaż odwadniany za pomocą odwodnienia
liniowego
Klatka schodowa
• Schody wewnętrzne wyposażone w balustrady
ażurowe stalowe
• Brak poręczy/pochwytów przyściennych
• Wykończenie schodów płytkami z gresu albo
żywicą
Drzwi wejściowe do budynku – ślusarka aluminiowa
Brama garażowa - stalowa, segmentowa, lakierowana
proszkowo, sterowana radiowo za pomocą pilota
Windy
• Winda osobowa wg standardu producenta
• Drzwi w windzie - stal nierdzewna lub malowana
proszkowo
• Pozostałe ściany malowane proszkowo
Teren zewnętrzny - zieleń na terenie zewnętrznym
zostanie urządzona na podstawie projektu zieleni
Przyłącza
• Przyłącze wodociągowe, przyłącze kanalizacji
sanitarnej, przyłącze sieci cieplnej, przyłącze
energii elektrycznej, przyłącze teletechniczne
• Podziemny
system
rozsączania
wód
deszczowych
Ochrona
• Budynek przystosowany do zainstalowania
alarmu i monitoringu
• Urządzenia końcowe (kamery, rutery monitory
itp.) w zakresie firmy ochroniarskiej.
59 lokali mieszkalnych oraz 1 lokal niemieszkalny
(garaż)
63 miejsca postojowe w garażu podziemnym
Woda, kanalizacja sanitarna, centralne ogrzewanie,
energia elektryczna i instalacje telekomunikacyjne
Od ulicy Okularowej/Stepowej
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Określenie usytuowania lokalu
mieszkalnego w budynku, jeżeli
przedsięwzięcie deweloperskie
dotyczy lokali mieszkalnych
Określenie powierzchni i układu
pomieszczeń oraz zakresu i
standardu prac wykończeniowych,
do których wykonania zobowiązuje
się deweloper

Zgodnie z kartą budynku stanowiącą załącznik nr 2 do Umowy

Zgodnie z załącznikami nr 2 i 3 do Umowy

Podpis dewelopera albo
osoby uprawnionej do jego reprezentacji


1

Jeżeli działka nie posiada adresu, należy opisowo określić jej położenie.
W szczególności imię i nazwisko albo nazwa (firma) właściciela lub użytkownika wieczystego oraz istniejące obciążenia na nieruchomości.
3
W przypadku braku planu zagospodarowania przestrzennego umieszcza się jedynie informację „Brak planu”.
2

Załączniki:
1. Rzut kondygnacji z zaznaczeniem lokalu mieszkalnego.
2. Wzór umowy deweloperskiej.
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ZAŁĄCZNIK NR 5
REGULAMIN WPROWADZANIA ZMIAN LOKATORSKICH
1. Zmiany lokatorskie to zmiany wprowadzane na wniosek Kupującego w stosunku do rozwiązań przyjętych w
projekcie (zał. nr 2 do Umowy) lub w standardzie wykończenia mieszkania (zał. nr 3 do Umowy).
2. Kupujący ma prawo, w zakresie możliwym do wykonania w ramach istniejącego projektu, do wniesienia propozycji
zmian wykończenia następujących elementów mieszkania:
a. zmian miejsca położenia ścian działowych wewnątrz lokalu
b. zmiany lokalizacji otworów drzwiowych,
c. zmiany lokalizacji wypustów oświetleniowych górnych, wyłączników i gniazd elektrycznych,
d. zmian lokalizacji gniazd TV, Internet, telefon
e. zmiany lokalizacji podejść elektrycznych i sanitarnych w kuchni (podłączenie kuchni, lodówki, zlewozmywaka,
okapu)
f. zmiany lokalizacji grzejników,
g. zmiany lokalizacji podejść sanitarnych w łazience (wanna, umywalka, pralka, wc),
h. rezygnacji z wewnętrznych parapetów okiennych
3. Kupujący wprowadzając modyfikacje lokalu w powyższym zakresie jest zobowiązany stosować się do poniższych
postanowień:
a. Brak możliwości rezygnacji ze wszystkich ścianek działowych w lokalu.
b. Brak możliwości zwrotu kosztów nie wbudowanych materiałów.
c. Brak możliwości zmiany funkcji pomieszczeń (kuchnia , łazienka, wc).
d. Brak możliwości zabudowy balkonów i tarasów oraz zmiany ich okładziny
e. Proponowane Zmiany Lokatorskie nie mogą dotyczyć :
i. ścian konstrukcyjnych
ii. ścian wydzielających lokal
iii. przesunięć pionów instalacyjnych (wod-kan , c.o. i wentylacyjnych)
iv. zmiany typu grzejników
v. drzwi wejściowych do lokalu
vi. kolorystyki oraz typu stolarki okiennej
vii. elewacji.
f. W przypadku zmian w instalacji elektrycznej, Kupujący powinien określić funkcję kontaktów oraz gniazd
elektrycznych (co mają włączać, jakie urządzenia mają być do nich podłączone).
g. W łazience, toalecie i kuchni należy wskazać rozmieszczenie urządzeń sanitarnych celem rozprowadzenia
instalacji. W przypadku braku wyraźnego oznaczenia w projekcie, odpływy kanalizacyjne i punkty wodne będą
znajdowały się w pionie wod-kan.
h. Istnieje możliwość odpłatnego zwiększenia ilości punktów elektrycznych.
i. Kupujący może modernizować zakupiony lokal własnymi siłami dopiero po przejęciu lokalu we władanie.
4. W przypadku gdy Kupujący zdecyduje się na wprowadzenie wyżej wymienionych zmian lokatorskich, powinien
złożyć do Działu Sprzedaży komplet poniższych dokumentów :
a. zapytanie o możliwość wprowadzenia zmian lokatorskich obejmujący swym zakresem szczegółowy opis robót
zamiennych wraz z czytelnym rysunkiem planowanych zmian, naniesiony na rzucie mieszkania,
b. wypełnioną i podpisaną Tabelę Cen Zmian Lokatorskich, która jest przekazywana przez Dział Sprzedaży,
Komplet dokumentów powinien zostać dostarczony do Działu Sprzedaży nie później niż do dnia 30 maja 2020 r.
5. Po upływie terminu określonego w punkcie 4 zgłoszenia o zmiany lokatorskie nie będą przyjmowane albo
pozostaną bez rozpatrzenia, a lokal zostanie wykonany zgodnie z projektem budowlanym i wykonawczym.
6. Wszelkie proponowane zmiany lokatorskie, zlecone dodatkowe prace, określone w zapytaniu o możliwość
wprowadzenie zmian lokatorskich, złożonym w Dziale Sprzedaży Wykonawcy, zostaną przekazane kierownikowi
projektu Wykonawcy, który:
a. Dokonana wstępnej analizy i wyda opinię o możliwości wprowadzenia zmian lokatorskich (dalej: „Opinia”),
b. I jednocześnie przekaże do Generalnego Wykonawcy wniosek o wstrzymanie robót budowlanych w lokalu
7. Wydana przez kierownika projektu Wykonawcy Opinia zostanie przekazana Kupującemu przez Dział Sprzedaży
Wykonawcy w terminie 5 dni roboczych od daty złożenia zapytania o możliwość wprowadzenia zmian lokatorskich
do Działu Sprzedaży Wykonawcy
8. W przypadku akceptacji przez Kupującego Opinii, Kupujący przekaże do Działu Sprzedaży Wykonawcy w terminie
2 dni roboczych od daty przekazania Opinii:
a. wniosek o wprowadzenie zmian lokatorskich
b. potwierdzenie wpłaty kwoty w wysokości 500 zł brutto na konto wskazane przez Dział Sprzedaży na poczet
wykonania przez Biuro Projektowe konsultacji związanych ze zmianami lokatorskimi
9. Kupujący po zapoznaniu się z Opinią ma możliwość dokonania korekty wprowadzanych zmian lokatorskich, po
przez złożenie do Działu Sprzedaży ponownego zapytania o możliwość wprowadzenia zmian lokatorskich o którym
mowa w pkt. 4a lub całkowitej rezygnacji z wprowadzenia zmian lokatorskich
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10. Złożony przez Kupującego w Dziele Sprzedaży Wykonawcy wniosek o wprowadzenie zmian lokatorskich zostanie
przekazany kierownikowi projektu Wykonawcy, który przekazuje następnie wniosek do:
a. Biura Projektowego celem: weryfikacji możliwości wprowadzenia zmian lokatorskich oraz ewentualnej wyceny
dokumentacji zamiennej w zakresie wnioskowanych zmian lokatorskich
b. Generalnego Wykonawcy celem dokonania wyceny robót budowlanych zmian lokatorskich
11. Biuro Projektowe przedstawia informacje, czy zmiany są możliwe oraz dokonuje wyceny dokumentacji zamiennej
a Generalny Wykonawca dokonuje wyceny robót budowlanych zmian lokatorskich. Wszelkie istotne zmiany w
stosunku do zatwierdzonego projektu budowlanego pozwoleniem na budowę są dopuszczalne jedynie po
uzyskaniu decyzji o zmianie pozwolenia na budowę. W przypadku, gdy zmiany lokatorskie będą wymagały
uzyskania decyzji o zmianie pozwolenia na budowę, Kupujący ma prawo odmówić wprowadzenia zmian
lokatorskich. Wycena dokumentacji zamiennej, wycena robót budowlanych zmian lokatorskich oraz ewentualne
koszty sporządzenia projektu budowlanego zamiennego, w przypadku gdy zmiany lokatorskie będą wymagały
uzyskania decyzji o zmianie pozwolenia na budowę zwane są dalej „Wyceną Zmian Lokatorskich”
12. Kupujący w terminie 9 dni roboczych od daty złożenia wniosku o wprowadzenie zmian lokatorskich uzyska od
Działu Sprzedaży Wykonawcy informację o powyższych Wycenach Zmian Lokatorskich.
13. Kupujący jest zobowiązany w terminie 3 dni roboczych od daty uzyskania Wycen Zmian Lokatorskich podjąć
decyzję o ich realizacji i zawrzeć Umowę o Zmiany Lokatorskie, w której zostaną ustalone szczegóły.
14. Kupujący po uzyskaniu Wycen Zmian Lokatorskich ma możliwość dokonania korekty wprowadzonych zmian
lokatorskich, poprzez złożenie do Działu Sprzedaży zapytania o możliwość wprowadzenia zmian lokatorskich o
którym mowa w pkt. 4a.
15. W przypadku, gdy Kupujący nie zawrze Umowy o Zmiany Lokatorskie, wpłacona przez Kupującego kwota na
poczet wykonania przez Biuro Projektowe konsultacji związanych ze zmianami lokatorskimi, o której mowa w
punkcie 8b nie podlega zwrotowi.
16. W przypadku, gdy Kupujący zawrze Umowę o Zmiany Lokatorskie, wpłacona przez Kupującego kwota na poczet
wykonania przez Biuro Projektowe konsultacji związanych ze zmianami lokatorskimi, o której mowa w punkcie 8b
zostanie uwzględniona w Wycenie Zmian Lokatorskich.
17. Jeżeli Kupujący zaakceptuje Wycenę Zmian Lokatorskich i tym samym zawrze Umowę o Zmiany Lokatorskie, to
projekt i wykończenie Lokalu Mieszkalnego będą zgodne ze specyfikacjami takich zmian, a wartość Umowy ulegnie
zmianie o kwotę Wyceny Zmian Lokatorskich i zostanie określona w Aneksie do Umowy.
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ZAŁĄCZNIK NR 6
PLAN Z OZNACZENIEM BUDYNKU
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ZAŁĄCZNIK NR 7
INWESTYCJE SĄSIEDNIE
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