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UMOWA PRZEDWSTĘPNA 

 

zawarta ____________ roku w Staniszowie pomiędzy: 

1. Pałac Na Wodzie Sp. z o.o. z siedzibą w: Staniszów 23, 58-500 Jelenia Góra, numer NIP: 

6112762698, numer REGON: 362641916,KRS nr 0000577986, sąd rejestrowy : Sąd Rejonowy dla 

Wrocławia Fabrycznej IX Wydział Gospodarczy, kapitał zakładowy 200.000,00 zł., reprezentowana 

przez : 

Waldemara Tadajewskiego – Prezesa Zarządu 

Jolantę Tadajewską – V-ce Prezesa 

zwanym dalej Sprzedawcą 

a 

2. __________, zamieszkałym ________________________, posiadającym numer PESEL 

____________________, legitymującym się dowodem osobistym serii i numeru ___________ 

oraz 

__________, zamieszkałym ________________________, posiadającym numer PESEL 

____________________, legitymującym się dowodem osobistym serii i  numeru ___________ 

zwanymi dalej Kupującym/mi 

 

zwanymi dalej łącznie Stronami, a każda z osobna Stroną 

zwana dalej Umową, o następującej treści: 

 

§ 1 

Oświadczenia Sprzedawcy 

1. Sprzedawca oświadcza, że jest właścicielem  nieruchomości położonej w Staniszowie (gmina 

Podgórzyn, powiat jeleniogórski) w obrębie 0008 Staniszów, składającej się z działki  gruntu o 

numerze ewidencyjnym 5/116 o łącznej powierzchni 0, 1359 (jeden tysiąc trzysta pięćdziesiąt 

dziewięć metrów), zabudowanej budynkiem o oznaczeniu literowym B zrealizowanym w ramach 

przedsięwzięcia o jakim mowa w ust. 4. 

  Sprzedawca oświadcza również, że: 

a) dla nieruchomości tej Sąd Rejonowy w Jeleniej Górze, Wydział VI Ksiąg Wieczystych prowadzi 

księgę wieczystą numer JG1J/00098566/6, w której dziale II jako właściciel jest ujawniony 

Pałac Na Wodzie Sp. z o.o., 

b) w dziale I księgi wieczystej numer JG1J/00098566/6 nie ujawniono wpisów ani wzmianek, 

c) w dziale III księgi wieczystej numer JG1J/00098566/6 nie ujawniono wpisów ani wzmianek, 
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d) w dziale IV księgi wieczystej numer JG1J/00098566/6 wpisana jest hipoteka łączna 

27530000,00 (Dwadzieścia siedem milionów pięćset trzydzieści tysięcy ) zł, spłata 

wierzytelności banku z tytułu udzielonego kredytu, zgodnie  z treścią zawartą w oświadczeniu 

banku z dnia 10 czerwca 2014  r.., Umowa Kredytowa nr  U0002574675537 Z Dnia 10 czerwca 

2014R. o kredyt inwestycyjny z późniejszymi zmianami,  poza wpisem wskazanym pod l i t.  d)  

powyżej, dział IV księgi wieczystej numer JG1J/00098566/6 nie ujawnia żadnych wpisów ani  

wzmianek. 

2. Sprzedawca oświadcza, że prawo własności nieruchomości opisanej w ust. 1 powyżej, a objętej  

księgą wieczystą numer JG1J/00098566/6 nabył na podstawie umowy sprzedaży z 29 kwietnia 

1994 roku (Rep. A nr 1733/96 sporządzonej przez Przemysława Szocińskiego, notariusza w 

Jeleniej Górze, umowy sprzedaży z dnia 1 grudnia 2005 r. ( Rep. A nr 8892/2005 sporządzonej 

przez Przemysława Szocińskiego, notariusza w Jeleniej Górze,  oświadczenia o przekształceniu 

przedsiębiorcy, akt notarialny rep. A 5443/2015, 2015-09-16, złożonego przed Przemysławem 

Szocińskim, notariuszem w Jeleniej Górze. 

3. Sprzedawca oświadcza również, że: 

a) do dnia zawarcia Umowy nie składał wniosków o dokonanie w księdze wieczystej numer: 

JG1J/00098566/6  wpisów innych niż opisane w ust. 1 i ust. 2 powyżej,  

b) opisane w ust. 1 i 2 powyżej nieruchomości zwanej będą w Umowie łącznie 

„Nieruchomością”, 

c) Nieruchomość posiada dostęp do drogi publicznej, 

d) z zastrzeżeniem ograniczonych praw rzeczowych wskazanych w ust.  1 i 2 powyżej, 

Nieruchomość nie jest obciążona żadnymi długami i prawami osób trzecich, ograniczonymi 

prawami rzeczowymi i nie zachodzą żadne faktyczne i prawne przeszkody w zawarciu 

Umowy, 

e) nie toczą się żadne postępowania sądowe, egzekucyjne lub administracyjne dotyczące 

Nieruchomości i mogące stanowić przeszkodę w zawarciu lub wykonaniu Umowy, 

f) wobec Sprzedawcy nie toczy się postępowanie upadłościowe i nie zachodzą okoliczności 

uzasadniające zgłoszenie wniosku o ogłoszenie jego upadłości,  

g) nie zachodzą przesłanki do ustanowienia hipoteki przymusowej; wszelkie należności 

Sprzedawcy, do których stosuje się przepisy ustawy Ordynacja podatkowa, zostały do dnia 

dzisiejszego uregulowane, 

h) w dniu zawarcia Umowy nie występują jakiekolwiek niewskazane w Umowie prawne lub 

faktyczne okoliczności mogące mieć wpływ na zawarcie Umowy lub mogące spowodować 
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obciążenie Nieruchomości, ograniczenia w rozporządzaniu Nieruchomością lub w korzystaniu 

z niej, 

i) że w chwili zawarcia Umowy Przyrzeczonej Lokal będzie wolny od obci ążeń hipotecznych 

ustanowionych na rzecz osób trzecich, wskutek wykreślenia z ksiąg wieczystych obciążeń 

hipotecznych lub dokonania bezobciążeniowego wyodrębnienia Lokalu po spełnieniu przez 

Kupującego określonych warunków, w tym warunków Umowy,  

j) Nieruchomość o której mowa w ustępie 1   może być obciążona służebnościami lub innymi 

prawami na rzecz dostawców energii elektrycznej, usług telekomunikacyjnych, sieci 

wodnokanalizacyjnej, ciepłowniczej, gazowniczej lub innych  a także służebnościami lub 

innymi prawami polegającymi w szczególności na prawie przejścia i przejazdu lub prawie 

korzystania z elementów infrastruktury lub części Nieruchomości, ustanowionymi na rzecz 

osób trzecich, każdoczesnych właścicieli pozostałych nieruchomości powstałych w wyn iku 

podziału Nieruchomości bądź właścicieli lokali w innych budynkach Przedsięwzięcia; 

k) Sprzedawca zastrzega, że terenie sąsiadującej Nieruchomości nr 10 znajdować się będą 

naziemne miejsca postojowe, o przeznaczeniu których decydować będzie Sprzedawca, w 

szczególności Sprzedawca będzie uprawniony do wskazania podmiotów uprawnionych do 

korzystania z wspomnianych miejsc; oraz służebność drogi do budynku (przejście przez 

pałac). 

4. Sprzedawca oświadcza, że  na terenie Nieruchomości i działkach do niej przyległych realizuje 

zamierzenie budowlane wykonywane zgodnie z ostateczną decyzją Starosty Jeleniogórskiego    

nr 151/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. zatwierdzającą projekt budowlany i udzielającą 

pozwolenia na budowę budynków zakwaterowania turystycznego (kategori a obiektu: XIV) i 

polegające na budowie hotelu wraz z kompleksem SPA i infrastrukturą techniczną w obrębie 

zespołu pałacowego „Pałac Na Wodzie”, a w szczególności na przebudowie, rozbudowie i 

budowie obiektów należących do zespołu pałacowo – parkowego „Pałacu na Wodzie” w 

Staniszowie, w tym obejmujące: prace renowacyjne i adaptacyjne w obrębie budynku 

pałacowego, renowację parku i stawów, organizację parkingu, budowę hotelu z kompleksem 

SPA i elementami infrastruktury technicznej, budowę budynku hotelowego z zapleczem 

technicznym, budowę budynku hotelowego z basenem wewnętrznym i częścią rekreacyjną, 

budowę zespołu basenów termalnych ogólnodostępnych, budowę zaplecza dla zespołu basenów 

ogólnodostępnych i budowę basenu wewnętrznego (w całej Umowie jako: „Przedsięwzięcie” ).  

Sprzedawca oświadcza, że intencją realizowanego Przedsięwzięcia jest adaptacja zespołu 

pałacowego w Staniszowie na hotel o standardzie czterogwiazdkowym z częścią rekreacyjną 
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obejmującą w szczególności zespół basenów termalnych oraz świadczenie usług z zakresu 

odnowy biologicznej oraz zabiegów rehabilitacyjnych. 

5. Sprzedawca oświadcza, że w budynku o  oznaczeniu literowym  B zrealizowanym na terenie 

Nieruchomości w ramach Przedsięwzięcia (w Umowie jako: „Budynek”), na poziomie ___ 

kondygnacji Budynku, został wybudowany samodzielny lokal   (zwany w Umowie: „Lokalem”) 

oznaczony  numerem ___,  powierzchni użytkowej wynoszącej ____ m2 (__________ metrów 

kwadratowych), składający się z pokoju, łazienki, przedpokoju , wraz z przylegającym  do Lokalu 

balkonem o  powierzchni ____ m2 (__________ metrów kwadratowych), zgodnie z Załącznikiem 

nr 1 do Umowy – planem Lokalu wraz z rzutem  kondygnacji Budynku.  

6. Sprzedawca oświadcza również, że właścicielowi Lokalu będzie przysługiwać udział w prawie  

własności nieruchomości wspólnej będącej Nieruchomością lub jej częścią wraz z posadowionym 

na niej Budynkiem, innym budynkiem i innymi urządzeniami, które nie będą służyły do 

wyłącznego użytku właścicieli poszczególnych lokali. Udział ten zostanie wyliczony stosownie  do 

treści art. 3 ustawy z dnia 24 czerwca 1994 roku o własności lokali. Nadto Sprzedawca ustanowi 

na rzecz Nieruchomości ograniczone prawo rzeczowe służebności przechodu na działkach nr 

10,5/4;9/2 

7. Sprzedawca oświadcza, że powierzchnią użytkową w znaczeniu Umowy jest powierzchnia  

obliczona zgodnie z Polską Normą PN-70/B-02365, ujawniona w metryce o samodzielności 

lokalu. Sprzedawca oświadcza, że Lokal jest wykończony i wyposażony zgodnie ze  standardem 

wykończenia oraz wyposażenia Lokalu stanowiącym Załącznik  nr 2 do Umowy.  

 

§ 2 

Oświadczenia Kupującego 

1. Kupujący oświadcza, że nie pozostaje w związku małżeńskim. 

albo  

pozostaje w związku małżeńskim z ________, a w jego małżeństwie obowiązuje ustrój 

rozdzielności majątkowej wprowadzony mocą okazanej przy zawarciu Umowy umowy 

majątkowej małżeńskiej udokumentowanej aktem notarialnym sporządzonym przez ________ 

notariusza w ________ w dniu ________ roku, Rep. A nr ________. Kupujący zapewnia przy tym, 

że umowa ta nie została rozwiązana, unieważniona ani zmieniona i żadnych innych umów 

majątkowych małżeńskich nie zawierano  

albo 

pozostaje w związku małżeńskim z ________, a w ich małżeństwie obowiązuje ustrój wspólności  

ustawowej majątkowej małżeńskiej; obowiązujący w jego małżeństwie ustrój majątkowy nie 
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został zmieniony umową lub orzeczeniem sądu.  Kupujący oświadczają, że Lokal będący częścią 

majątku wspólnego, dla celów podatkowych, będzie rozliczany przez jednego z małżonków, 

którym jest : ………………………………., posiadający numer identyfikacji podatkowej NIP : ……………… .  

2. Kupujący oświadcza, że Umowę zawiera w ramach prowadzonej przez siebie działalności 

gospodarczej pod firmą ______________________ 

albo 

Umowę zawiera w celu niezwiązanym z prowadzeniem działalności gospodarczej.  

3. Ponadto, Kupujący oświadcza, że: 

a) dysponuje środkami finansowymi niezbędnymi do wykonania Umowy,  

b) wyraża zgodę na wystawianie faktury dokumentującej wpłatę zaliczki (zadatku)  na cenę 

Lokalu, 

c) zapoznał się z oświadczeniami Sprzedawcy zawartymi w § 1 Umowy, pozostają one dla niego 

jednoznaczne oraz zrozumiałe i w pełni akceptuje treść tych oświadczeń Sprzedawcy, 

d) wyraża zgodę na to, że Nieruchomość, na terenie której jest wybudowany Budynek może być 

obciążona służebnościami lub innymi prawami na rzecz dostawców energii elektrycznej, usług 

telekomunikacyjnych, sieci wodnokanalizacyjnej, ciepłowniczej, gazowniczej lub innych a 

także służebnościami lub innymi prawami polegającymi w szczególności na prawie przejścia i  

przejazdu lub prawie korzystania z elementów infrastruktury lub części Nieruchomości, 

ustanowionymi na rzecz osób trzecich, każdoczesnych właścicieli pozostałych nieruchomości 

powstałych w wyniku podziału Nieruchomości bądź właścicieli lokali w innych budynkach 

Przedsięwzięcia. Kupujący zapewnia, że na żądanie Sprzedawcy złoży w odpowiedniej formie i 

treści oświadczenia umożliwiające ustanowienie takich służebności lub praw, 

e) zobowiązuje się na żądanie Sprzedawcy wyrazić zgodę na podłączenie kolejnych etapów 

Przedsięwzięcia do przyłączy znajdujących się na terenie Nieruchomości, na której został 

wybudowany Budynek, na warunkach ustalonych przez Sprzedawcę, z zastrzeżeniem, że takie 

przyłączenie nie spowoduje powstania po stronie Kupującego obowiązku zapłaty 

jakichkolwiek należności związanych z podłączeniem kolejnych etapów Przedsięwzięcia, 

f) zobowiązuje się, iż zgody wyrażone przez niego w Umowie nie zostaną cofnięte ani 

odwołane. Jednocześnie Kupujący zobowiązuje się powtórzyć w Umowie Przyrzeczonej zgody 

wyrażone w Umowie, 

g) zgodnie ze swoją najlepszą wiedzą Kupujący oświadcza, że nie ma on żadnych zobowiązań lub 

obowiązków wobec osób trzecich, które mogłyby stanowić zagrożenie dla zawarcia lub 

wykonania Umowy lub Umowy Przyrzeczonej, 
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h) zgodnie ze swoją najlepszą wiedzą Kupujący oświadcza, że nie jest on stroną żadnego 

postępowania sądowego, podatkowego czy administracyjnego ani stroną postępowania 

arbitrażowego czy przymusowej egzekucji, które mogłyby stanowić przeszkodę dla zawarcia 

lub wykonania Umowy lub Umowy Przyrzeczonej, 

i) zgodnie ze swoją najlepszą wiedzą Kupujący oświadcza, że nie toczy się wobec niego żadne 

postępowanie upadłościowe ani egzekucyjne ani nie istnieją przesłanki do złożenia wniosku o 

ogłoszenie upadłości, 

j) zgodnie ze swoją najlepszą wiedzą Kupujący oświadcza, że zawarcie i wykonanie Umowy 

Przyrzeczonej nie stanowi ani nie będzie stanowić czynności dokonanej z pokrzywdzeniem 

wierzycieli Kupującego, 

k) zgodnie ze swoją najlepszą wiedzą Kupujący oświadcza, że jego sytuacja majątkowa lub 

zdolność kredytowa umożliwiają wykonanie Umowy lub Umowy Przyrzeczonej.  

 

§ 3 

Główne zobowiązania Stron 

Na podstawie Umowy Sprzedawca zobowiązuje się do ustanowienia  odrębnej własności Lokalu 

oznaczonego obecnie numerem ___ i bliżej określonego w § 1 ust. 7 Umowy i do jego sprzedaży 

Kupującemu w stanie wolnym od wszelkich obciążeń, w tym obciążeń hipotecznych (z wyjątkiem 

służebności i praw niezbędnych dla prawidłowego funkcjonowania Nieruchomości i Budynku lub jego 

części) wraz  z przylegającym do Lokalu balkonem oraz ze związanym z Lokalem udziałem w 

nieruchomości wspólnej (Nieruchomości lub jej części wraz z posadowionym na niej Budynkiem, 

innymi budynkami i innymi urządzeniami, które nie będą służyły do wyłącznego użytku właścicieli 

poszczególnych lokali) za cenę wskazaną w § 5 Umowy, a Kupujący zobowiązuje się do ustanowienia 

odrębnej własności opisanego Lokalu, jego nabycia w stanie wyżej opisanym wraz ze związanym z 

Lokalem udziałem w nieruchomości wspólnej oraz do zapłacenia ceny wskazanej w § 5 Umowy. 

 

§ 4 

 Odbiór Lokalu 

Kupujący oświadcza, że zapoznał się, z lokalem i jego wyposażeniem. Nie wnosi z tego tytułu żadnych 

uwag ani zastrzeżeń i zobowiązuje się lokal w tym stanie kupić. Strony ustalają, że termin Odbioru 

Lokalu przypadnie w dniu zawarcia Umowy Przyrzeczonej. 
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§ 5 

Cena 

1. Strony ustalają, że cena netto Lokalu wraz z  wyposażeniem oraz ceną nabycia udziału w prawie 

własności nieruchomości wspólnej wynosi ___ zł (_____ złotych) i zostanie ona powiększona o 

odpowiednią stawkę podatku od towarów i usług.  Cena brutto Lokalu wraz z  wyposażeniem 

oraz ceną nabycia udziału w prawie własności nieruchomości wspólnej wynosi ___ zł (_____ 

złotych). 

2. Strony ustalają, że w przypadku zmiany urzędowej stawki podatku od towarów i usług, przed 

zawarciem Umowy Przyrzeczonej uwzględnią tą zmianę i dokonają wzajemnych rozliczeń z tego 

tytułu  w terminie do dnia zawarcia Umowy Przyrzeczonej .  

3. Kupujący zobowiązuje się do zapłaty ceny brutto Lokalu określonej w ust. 1 powyżej według 

następującego harmonogramu płatności: 

a) 20 % ceny brutto Lokalu płatne w terminie 7 dni od daty podpisania Umowy, przy czym 

z chwilą dokonania zapłaty tej kwoty Strony nadają jej skutki zadatku, o którym mowa 

w przepisie art. 394 Kodeksu cywilnego, 

b) 80 % ceny brutto Lokalu płatne najpóźniej w dniu zawarcia  Umowy Przyrzeczonej. 

4. Wpłaty będą dokonywane przez Kupującego na rachunek Sprzedawcy numer 

__________________________ prowadzony przez Bank _________________________.  Za 

dzień dokonania zapłaty Strony uznają  dzień uznania rachunku Sprzedawcy.  

5. Faktury za dokonane przez Kupującego płatności będą wystawiane w terminie 7 dni od dnia 

uznania rachunku bankowego Sprzedawcy. 

6. Na poczet zadatku Strony zaliczają kwotę _________ zł brutto, o której mowa w ust. 3 lit. a) 

powyżej. Strony przyjmują, że z chwilą zawarcia Umowy Przyrzeczonej kwota zadatku zostanie  

zaliczona na poczet ceny Lokalu. 

 

§ 6 

Zawarcie Umowy Przyrzeczonej 

1. Strony ustalają, że w terminie do _____ roku zawrą w formie aktu notarialnego umowę 

ustanowienia odrębnej własności Lokalu i jego sprzedaży wraz z udziałem w prawie własności 

nieruchomości wspólnej (Nieruchomości lub jej części wraz z posadowionym na niej Budynkiem, 

innymi budynkami i innymi urządzeniami, które nie będą służyły do wyłącznego użytku właścicieli 

poszczególnych lokali) przez Sprzedawcę na rzecz Kupującego (w Umowie jako „Umowa 

Przyrzeczona”), przy czym zawarcie Umowy Przyrzeczonej nastąpi nie później niż w terminie  do 
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30 (trzydziestu) dni od podpisania umowy przedwstępnej pod warunkiem udzielenia przez bank 

promesy zwolnienia hipoteki do lokalu.  

2. Strony ustalają, że o terminie zawarcia Umowy Przyrzeczonej Sprzedawca pisemnie  lub 

elektronicznie powiadomi Kupującego. Termin zawarcia Umowy Przyrzeczonej przypadnie co 

najmniej 7 (siedem) dni po powiadomieniu Kupującego.  Jeżeli Kupujący  nie stawi się do 

zawarcia Umowy Przyrzeczonej  i upłynie termin o którym mowa w ust. 1 , Sprzedawca będzie 

uprawniony do odstąpienia od Umowy zgonie z § 9 Umowy. 

3. Ponadto, z zastrzeżeniem innych postanowień Umowy,  Strony przyjmują, że w treści Umowy 

Przyrzeczonej Strony zawrą wniosek o bezobciążeniowe wydzielenie Lokalu z księgi  wieczystej  

prowadzonej dla Nieruchomości  lub jej części i o założenie dla Lokalu odrębnej księgi wieczystej.  

W Umowie Przyrzeczonej Strony, na żądanie Sprzedawcy, mogą również  ustalić zasady 

zarządzania Budynkiem oraz zasady korzystania z nieruchomości wspólnej, a także ustanowić 

służebności oraz ograniczenia w użytkowaniu nieruchomością wspólną. 

4. Koszty taksy notarialnej i wszelkich opłat związanych z zawarciem i wykonaniem Umow y 

Przyrzeczonej oraz wpisami do księgi wieczystej ponosi Kupujący.  

 

§ 7 

Rękojmia za wady 

Sprzedawca ponosi wobec Kupującego odpowiedzialność z tytułu rękojmi za wady Lokalu na 

zasadach wynikających z Kodeksu Cywilnego. Datę odbioru Lokalu uznaje się za datę początkową 

biegu terminów rękojmi za wady oraz za datę przejścia niebezpieczeństwa na Kupującego w myśl 

przepisów regulujących rękojmię za wady. 

 

§ 8 

Utrzymanie Lokalu 

1. Od dnia odbioru Lokalu, o którym mowa w par. 4, na Kupującym będą ciążyć wszelkie obowiązki  

oraz koszty związane z utrzymaniem Lokalu i nieruchomości wspólnej, w tym określone 

w art. 13 i 14 ustawy z 24 czerwca 1994 roku o własności lokali (t. j. 2000 r., Dz. U. Nr 80, poz. 

903 z późn. zm.). 

2. Ciężary i ryzyka związane z Lokalem przechodzą na Kupującego z chwilą odebrania Lokalu. Od 

chwili odbioru Lokalu Kupującego obciążają koszty ubezpieczenia Lokalu, eksploatacji Lokalu, 

podatku od nieruchomości dla Lokalu, a także koszty związane z nieruchomością wspólną, w 

szczególności koszty jej utrzymania, ogrzewania, poboru energii elektrycznej, wody, sprzątania, 

podatku od nieruchomości i ubezpieczenia. 
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§ 9 

Prawo odstąpienia 

1. Sprzedawcy przysługuje prawo odstąpienia od Umowy w przypadku gdy:  

a) Kupujący opóźnia się z zapłatą zadatku o którym mowa w § 5 ust. 3 litera a. Przed 

odstąpieniem od umowy Sprzedawca wyznaczy Kupującemu dodatkowy 7 dniowy termin 

do zapłaty zadatku . Wyznaczenie dodatkowego terminu zapłaty zadatku odbędzie się 

elektronicznie. 

       b) bank opóźnia się lub odmawia udzielenia promesy zwolnienia hipoteki Lokalu . 

2. W przypadku o jakim mowa w ust. 1 litera b Sprzedawca zwróci Kupującemu wpłacony przez 

niego zadatek. 

3. Kupującemu przysługuje prawo do odstąpienia od umowy w przypadku gdy  Sprzedający opóźnia 

się z podpisaniem aktu notarialnego Umowy Przyrzeczonej lub nie dokonuje wydania lokalu po 

spełnieniu wszystkich wymogów. 

4. Oświadczenie o odstąpieniu od Umowy wymaga formy pisemnej pod rygorem nieważności.  

5. W przypadku odstąpienia od Umowy z przyczyny o której mowa w ust. 1 litera b, Kupujący nie 

będzie żądał od Sprzedawcy zapłaty zadatku w podwójnej wysokości.   

 

§ 10 

Postanowienia dodatkowe i końcowe 

1. W związku z  finansowaniem budowy Przedsięwzięcia z kredytu bankowego, na wniosek 

Kupującego, Sprzedawca przedłoży mu pisemne oświadczenie Banku zawierające zobowiązanie  

do udzielenia zgody na bezobciążeniowe wyodrębnienie Lokalu w przypadku wykonania przez 

Kupującego określonych warunków, w tym warunków Umowy, o ile Kupujący zgłosi na piśmie do 

Sprzedawcy potrzebę uzyskania takiego oświadczenia Banku. 

2. Strony postanawiają, iż wszelkie oświadczenia i powiadomienia wskazane w Umowie lub 

związane z wykonaniem Umowy będą dokonywane w formie pisemnej poprzez doręczenie 

drugiej Stronie za pokwitowaniem lub poprzez nadanie pisma listem poleconym lub przesyłką 

kurierską na adresy Stron podane w komparycji Umowy. Każda Strona jest zobowiązana do 

pisemnego poinformowania drugiej Strony o zmianie swojego adresu do doręczeń. Zdanie 

pierwsze nie dotyczy przypadków, gdzie w Umowie wyraźnie dopuszczono możliwość 
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dokonywania doręczeń pocztą elektroniczną. Na potrzeby takich doręczeń Strony podają 

następujące adresy e-mail: 

a) Sprzedawca: ___________, 

b) Kupujący: ___________. 

3. Kupujący został poinformowany, że Sprzedawca: Pałac Na Wodzie Sp. z o.o., Staniszów 23, 58-

500 Jelenia Góra), jako administrator danych osobowych w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 

29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych, będzie przetwarzał dane osobowe 

Kupującego. Kupujący został również poinformowany, że podanie przez niego danych 

osobowych jest dobrowolne, lecz niezbędne dla zawarcia i wykonywania Umowy oraz real i zacj i 

inwestycji. Kupujący niniejszym wyrażają zgodę na przetwarzanie przez Sprzedawcę jego danych 

osobowych w celach związanych z zawarciem i wykonywaniem Umowy oraz realizacją 

inwestycji. Ponadto, Kupujący został przez Sprzedawcę poinformowany, że jego dane osobowe 

mogą być przez Sprzedawcę przekazywane w dozwolonym przez prawo zakresie zarządcy 

Budynku, podmiotowi zapewniającemu ochronę Budynku, doradcom księgowym, podatkowym, 

prawnym, inwestycyjnym lub finansowym Sprzedawcy oraz bankom w zakresie związanym z 

finansowaniem realizacji inwestycji, prawidłową realizacją umów przelewu wierzytelności  

wynikających z Umowy oraz składaniem oświadczeń związanych z bezobciążeniowym 

wyodrębnieniem Lokalu. Kupujący wyraża również zgodę na przetwarzanie jego danych 

osobowych w zakresie wskazanym w zdaniu poprzedzającym. Kupujący został również 

poinformowany, że zgodnie z przepisami ustawy o ochronie danych osobowych przysługuje mu 

prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz ich poprawiania.  

4. Strony zobowiązują się do zachowania w tajemnicy treści Umowy i poszczególnych jej 

postanowień oraz zobowiązują się do ich nie ujawniania osobom trzecim, za wyjątkiem zarządcy 

Budynku, podmiotu zapewniającego ochronę Budynku, doradców księgowych, podatkowych, 

prawnych, inwestycyjnych lub finansowych oraz banków w zakresie związanym z finansowaniem 

realizacji inwestycji, prawidłową realizacją umów przelewu wierzytelności wynikających z 

Umowy oraz składaniem oświadczeń związanych z bezobciążeniowym wyodrębnieniem Lokalu. . 

5. Wszelkie zmiany Umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności, z zastrzeżeniem 

wyjątków wyraźnie przewidzianych w Umowie. 

6. Strony oświadczają, że tytuły poszczególnych paragrafów mają jedynie porządkujące 

zastosowanie i nie są podstawą do dokonywania wykładni Umowy. 

7. W sprawach nie uregulowanych w Umowie zastosowanie mają przepisy prawa polskiego.  

8. Integralną część Umowy stanowią następujące załączniki:  

a) Załącznik nr 1: plan lokalu wraz z rzutem kondygnacji Budynku, 
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b) Załącznik nr 2: standard wykończenia oraz wyposażenia Lokalu,  

9. Kupujący oświadcza, że otrzymał projekt Umowy w terminie pozwalającym mu na zapoznanie 

się z jego treścią i zgłoszenie swoich uwag, a poszczególne postanowienia umowy są dla niego 

zrozumiałe i jednoznaczne, a Umowa podlegała indywidualnej negocjacji . Ponadto, Kupujący 

oświadcza, że zapoznał się z lokalizacją i charakterystyką Przedsięwzięcia, sposobem 

zagospodarowania Nieruchomości,  Lokalem oraz założeniami funkcjonalno-użytkowymi Lokalu i  

jego otoczenia.  

10. Na wypadek jakichkolwiek wątpliwości Strony przyjmują, że opóźnienie w wykonaniu przez 

Sprzedawcę któregokolwiek z przysługujących mu na mocy Umowy praw , w szczególności prawa 

do odstąpienia od umowy, nie będzie poczytywane za zrzeczenie się tego prawa. Ponadto, każde 

oświadczenie Sprzedawcy wyraźnie wskazujące intencję nie stanowi źródła jakichkolwiek 

roszczeń lub żądań Kupującego ani obowiązków Sprzedawcy.  

11. Jeżeli którekolwiek z postanowień Umowy będzie nieważne lub utraci zastosowanie, wówczas 

pozostałe postanowienia Umowy pozostaną w pełni obowiązujące i skuteczne. W takim 

przypadku postanowienia Umowy, które są nieważne lub straciły zastosowanie, będą uważane 

za zmienione w taki sposób, aby ułatwić zrealizowanie intencji Stron oraz ekonomicznych i 

prawnych celów, które Strony pragnęły osiągnąć przez postanowienia nieważne lub 

postanowienia, które utraciły zastosowanie. 

12. Kupujący oświadcza również, że przed  zawarciem Umowy Sprzedawca umożliwił mu zapoznanie 

się z następującymi dokumentami: 

a) aktualnymi odpisami ksiąg wieczystych Nieruchomości, 

b) kopią pozwolenia na użytkowanie Przedsięwzięcia wraz z kopiami decyzji zamiennych, 

c) KRS Przedsiębiorcy 

d) wypisem i wyrysem z rejestru gruntów dla działek wchodzących w skład Nieruchomości,  

e) projektem architektoniczno – budowlanym Przedsięwzięcia. 

13. Koszty związane z wykonaniem Umowy oraz zawarciem i wykonaniem Umowy Przyrzeczonej 

ponosi Nabywca. 

14. Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze Stron. 

 

 

 

 

_________________________ 

 

 

_________________________ 
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Sprzedawca Kupujący 

 

 

 


