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ZAŁĄCZNIK NR 1 
 
PRZEDMIOT UMOWY  

 
§1 

NABYWCA 
 
Pełne dane personalne Nabywcy 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 PESEL:  521-334-46-32 
Udział:  100% 

 
§2 

PARAMETRY NIERUCHOMOŚCI I WARTOŚĆ UMOWY  
 

Umowa dotyczy wybudowania i przeniesienia własności: 
1. Lokalu Mieszkalnego usytuowanego na piętrze 0, 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 Komórki Lokatorskiej o powierzchni __ m² oznaczonej numerem __, która 

będzie się znajdować na poziomie (-1) 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:       zł) i obejmuje następujące elementy: 

m² x = 0,00 zł + 8% VAT ( 0,00 zł ) = 0,00 zł

m² x = 0,00 zł + 8% VAT ( 0,00 zł ) = 0,00 zł

+ 8% VAT ( 0,00 zł ) = 0,00 zł

RAZEM: 0,00 zł

Słownie złotych:

Słownie złotych:

1. Cenę Lokalu Mieszkalnego wraz z udziałem w nieruchomości wspólnej:

Słownie złotych:

3. Cenę prawa do wyłącznego korzystania z Miejsca Postojowego nr ___ w garażu Budynku :

2. Cenę prawa do wyłącznego korzystania z Komórki Lokatorskiej nr ___ w Budynku: 

 
2. Cena Całkowita jest niezmienna podczas trwania Umowy (z zastrzeżeniem Artykułu 10.2. oraz 10.5. Umowy).  
3. Nabywca zobowiązuje się do zapłacenia rat Ceny Całkowitej na podstawie harmonogramu, o którym mowa w § 4 

poniżej (Harmonogram), przy czym w przypadku płatności:  
3.1. Pierwszej i drugiej raty – nie później niż w terminie wskazanym w Harmonogramie; 
3.2. Pozostałych rat - w ciągu 7 dni od dnia otrzymania przez Nabywcę zawiadomienia Dewelopera 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 Zdarzenie % Kwota

1.
w ciągu 7 dni od daty 

podpisania Umowy
Podpisanie Umowy 10% tj.: 0,00 zł

2.
w ciągu 60 dni od daty 

podpisania Umowy
Podpisanie Umowy 15% tj.: 0,00 zł

3. lipiec 2021 roku Wykonanie konstrukcji żelbetowej podziemia (stanu "0") 20% tj.: 0,00 zł

4. listopad 2021 roku Wykonanie konstrukcji żelbetowej nadziemia 15% tj.: 0,00 zł

5. styczeń 2022 roku
Zakończenie prac murowych stanu surowego (bez 

zamurówek szachtów instalacyjnych)
10% tj.: 0,00 zł

6. kwiecień 2022 roku
Zakończenie montażu stolarki okiennej w lokalach 

mieszkalnych
10% tj.: 0,00 zł

7. czerwiec 2022 roku
Zakończenie prac tynkarskich i posadzkarskich w 

lokalach mieszkalnych
10% tj.: 0,00 zł

8. listopad 2022 roku
Zakończenie prac wraz z zagospodarowaniem terenu 

zewnętrznego i uzyskanie pozwolenia na użytkowanie
10% tj.: 0,00 zł

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 • Budynek posadowiony na płycie fundamentowej oraz ścianie szczelinowej; 
• Stropy żelbetowe monolityczne 

Ściany nośne i słupy 

konstrukcyjne 

• Ściany nośne i słupy: żelbetowe monolityczne; 
• Ściany osłonowe: murowane 

Klatka schodowa • Schody wewnętrzne, szyb windowy oraz ściany klatki schodowej - żelbetowe 

monolityczne; 
ELEWACJA, DACH 

Elewacja • Elewacja – izolacja termiczna pokryta tynkiem cienkowarstwowym i malowana 

(technologia lekka mokra) 
• Elementy drewnopodobne wykonane w technologii odcisku imitującego deskę 

malowane w odcieniach brązu 
Dach • Stropodach odwrócony zielony i/lub żwirowy  
Balustrady  • Balustrady pełne i/lub ażurowe i/lub szklane 
Przegrody balkonowe • Przegrody między balkonami nieprzezierna na całą szerokość balkonu i wysokość 

kondygnacji 
MIESZKANIA   

Ściany wewnętrzne między 

lokalami mieszkalnymi, 

a klatka schodową  

• Murowane lub żelbetowe 

Ściany wewnętrzne 

działowe w lokalach 

mieszkalnych,  

• Murowane 
 

Ściany międzylokalowe • Murowane 
Ściany osłonowe/ 

zewnętrzne 

• Murowane lub żelbetowe 

Tynki  i okładziny 

wewnętrzne ścian i sufitów 

w lokalach mieszkalnych 

• Ściany wewnętrzne i sufity – tynk gipsowy, malowany; 
 

Wykończenie posadzek • W mieszkaniach  -  posadzka cementowa  
• W pomieszczeniach mokrych – posadzka cementowa, wykonanie izolacji 

podpłytkowej w zakresie Klienta 
Posadzki na tarasach 

i balkonach 

• Posadzka betonowa i/lub betonowe płyty tarasowe 
• Loggie i balkony monolityczne – betonowe 

Okna , drzwi do lokali 

mieszkalnych 

• Okna i drzwi balkonowe PVC 
• Drzwi do mieszkań atestowane, antywłamaniowe  

Parapety wewnętrzne • W sypialniach parapety wykonane z konglomeratu; 
• Brak parapetów w progach okien balkonowych (progi przygotowane pod montaż 

parapetów). 
Drzwi wewnętrzne w 

lokalach mieszkalnych 

• Drzwi wewnętrzne w lokalach mieszkalnych we własnym zakresie Klienta – otwory 

przygotowane do montażu ościeżnic i skrzydeł drzwiowych według indywidualnej 

aranżacji Klienta 
Wentylacja mieszkań • Mechaniczna wywiewna 

• Wentylacja z okapów kuchennych  - wspólne piony okapowe 
• Nawiewniki okienne i/lub ścienne  

Instalacja wodno – 

kanalizacyjna 

• Rury instalacji kanalizacji sanitarnej wykonane z tworzywa sztucznego  
•     Podejścia z pionów instalacji kanalizacji sanitarnej wyprowadzone ze  ściany 

szachtu instalacyjnego – rozprowadzenie do przyborów po stronie klienta 
• Rury wody zimnej i ciepłej z tworzywa sztucznego rozprowadzane do miejsca 

usytuowania przyboru  
• Biały montaż i armatura we własnym zakresie Klienta 

Instalacja c.o.  • Grzejniki płytowe z głowicami termostatycznymi W łazienkach grzejniki drabinkowe  
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Instalacje elektryczne • Instalacja elektryczna podtynkowa 
• W tablicach mieszkaniowych podtynkowych zainstalowane będą wyłączniki 

instalacyjne nadmiarowe, różnicowoprądowe oraz wyłącznik główny.  
• W kuchni wypust 3-faz. z kostką zaciskową umieszczoną w puszce (przygotowany 

dla kuchni elektrycznej); 

• Oświetlenie i gniazda wtykowe rozmieszczenie zgodnie z dokumentacją 

projektową oraz katalogiem mieszkań; 
• Instalacja oświetleniowa bez opraw oświetleniowych 
• Instalacje niskoprądowe: dzwonkowa 
• System domofonowy, w lokalach mieszkalnych zainstalowane domofony; 

Instalacja przystosowane do rozszerzenia domofonu o funkcje wideo   
Instalacja teletechniczna, 

RTV i SAT 

• Orurowanie i okablowanie w lokalu mieszkalnym rozprowadzone 

z punktu dostępowego (skrzynka teletechniczna) 
• Rozmieszczenie gniazd teletechnicznych oraz RTV/SAT zgodnie 

z dokumentacją projektową oraz katalogiem mieszkań; 
• Miejsce przewidziane dla punktu dystrybucyjnego sieci sygnału RTV/SAT 

w garażu podziemnym; 
• Do punktu dystrybucyjnego w lokalu mieszkalnym (skrzynka teletechniczna) 

doprowadzone okablowanie RTV/SAT dla telewizji naziemnej cyfrowej. 
• Instalacja światłowodowa, okablowanie dla operatora telekomunikacyjnego oraz 

instalacja internetowa doprowadzone do punktu dostępowego w mieszkaniu lub 

lokalu usługowym (skrzynka teletechniczna) od punktu styku w garażu 

podziemnym; 

CZĘŚCI WSPÓLNE  

Tynki i okładziny 

wewnętrzne 

• Klatka schodowa i korytarze  -  tynk gipsowy malowany w kolorze białym; 
• Ściany w garażu nietynkowane, nie malowane  
• Ściana szczelinowa niemalowana; 
• Lokalne zastosowanie materiałów o podwyższonym standardzie  

Posadzki w korytarzach,  

kl. schodowych i holu 

głównym. 

• Płytki gresowe 

Ściany działowe garażu • Murowane 

Strop w garażu • Na kondygnacji -2 stropy nietynkowane i nie malowane. Na kondygnacji -1 warstwa 

termoizolacji z wyprawą tynkarską  
Drzwi techniczne • Drzwi do pomieszczeń technicznych: stalowe albo płytowe.  

• Drzwi do pomieszczeń gospodarczych, komórek lokatorskich i boksów: stalowe lub 

płytowe 
Balustrady • Schody wewnętrzne wyposażone w balustrady ażurowe stalowe brak 

poręczy/pochwytów przyściennych. 
Drzwi na klatkach 

schodowych 

i korytarzach 

• Ślusarka aluminiowa 

Bramy  garażowe • Brama wjazdowa aluminiowa, segmentowa, sterowana radiowo za pomocą pilota; 
Windy • Winda osobowa wg standardu firmy Schindler lub równoważna; 

• Dostępna z poziomu garażu, obsługująca wszystkie poziomy budynku 
• Podłoga: wykończona płytkami gresowymi; 
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Lokale usługowe • Ściany nie tynkowane, nie malowane 
• Króćce kanałów doprowadzone do ściany szachtu instalacyjnego zakończone klapą 

p.poż; 
• Instalacje C.O. oraz ciepłej i zimnej wody: grzejniki niskie, stojące 

z głowicami termostatycznymi zgodnie z dokumentacją projektową; 

Indywidualne liczniki ciepła oraz wody ciepłej i zimnej dla lokali usługowych 

dostępne z klatki schodowej (w szachtach); Podejścia do zamontowania urządzeń; 
• Instalacja kanalizacji sanitarnej: króćce rur doprowadzone do ściany szachtu 

instalacyjnego; 
• Instalacje elektryczne: Tablica Usługowa z wyprowadzonym punktem 

oświetleniowym (z włącznikiem) oraz gniazdkiem elektrycznym; 
• Instalacje teletechniczne: okablowanie doprowadzone do punktu dostępowego w 

lokalu usługowym (skrzynka teletechniczna) od punktu styku w garażu 

podziemnym.  
• Stolarka aluminiowa:– bez rolet zewnętrznych; 

Komórki lokatorskie, boksy • Wydzielone przegrodami murowanymi albo ażurowymi 

Instalacja elektryczna 

wewnętrzna 

• Instalacja elektryczna z osprzętem elektrycznym i z oprawami oświetleniowymi; 
• Instalacja w części garażowej układana w korytach kablowych, na uchwytach oraz 

natynkowo 
Instalacja teletechniczna, 

RTV i SAT 

• Miejsce przewidziane dla punktu dystrybucyjnego sieci sygnału RTV/SAT 

w garażu podziemnym; 
TEREN ZEWNĘTRZNY 

Teren zewnętrzny • Zieleń na terenie zewnętrznym urządzona według projektu zieleni  
• Teren zewnętrzny nieogrodzony; 
• Drogi i chodniki utwardzone; 
• Zagospodarowanie z wykorzystaniem małych form architektonicznych zgodnie 

z dokumentacją projektową 
• Oświetlenie terenu zewnętrznego. 

Sieci zewnętrzne 

i przyłącza 

 

 

 

• Woda – z miejskiej sieci wodociągowej,  
• Kanalizacja sanitarna – odprowadzenie ścieków do miejskiej kanalizacji, 
• Centralne ogrzewanie i ciepła woda użytkowa – zasilana z sieci ciepłowniczej, 
• Energia elektryczna – zasilenie ze stacji transformatorowej zlokalizowanej na 

terenie inwestycji, 
• Przyłącze teletechniczne – w zakresie gestorów zewnętrznych. 

Ochrona • Budynek przystosowany do zainstalowania alarmu i monitoringu;  
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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 TARCHOMIN SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ 
 
NR KRS: 0000775765 
 
FORMA PRAWNA: SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ 

Adres (adres lokalu 
przedsiębiorstwa) 

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

Nr NIP i REGON  NIP: 521-38-59-387 REGON: 382785344 

Nr telefonu 22-847-91-86 

Adres poczty elektronicznej apm@apm-develpoment.pl 

Nr faksu --- 

Adres strony internetowej 
dewelopera 

http://tarchomin.apm-development.com.pl  

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 

III. INFORMACJE DOTYCZĄCE NIERUCHOMOŚCI I PRZEDSIĘWZIĘCIA DEWELOPERSKIEGO 

INFORMACJE DOTYCZĄCE GRUNTU 

Adres i nr działki ewidencyjnej1 Warszawa, ul. Pałuków 2, działka ewidencyjna nr 62/8 z obrębu 4-03-09 

Nr księgi wieczystej Księga wieczysta nr WA3M/00518136/4 

Istniejące obciążenia hipoteczne 
nieruchomości lub wnioski o wpis w 
dziale czwartym księgi wieczystej  

W dziale IV – „Hipoteka” księgi wieczystej o numerze WA3M/00518136/4  
wpisana jest hipoteka umowna do kwoty 56.927.778,00 (pięćdziesiąć sześć 
milionów dziewięćset dwadzieścia siedem tysięcy siedemset siedemdziesiąt 
osiem) złotych ustanowiona na rzecz Santander Bank Polska Spółka Akcyjna z 
siedzibą w Warszawie („Bank”), na zabezpieczenie roszczenia o spłatę kredytu, 
odsetek, przyznanych kosztów postępowania oraz prowizji, kosztów, wydatków i 
opłat, roszczeń o wszelkie świadczenia uboczne z tytułu udzielenia kredytu 
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deweloperskiego oraz kredytu VAT, na podstawie umowy kredytów nr K02163/20 
zawartej w dniu 3 marca 2021 roku (zwana dalej „Hipoteką”). 
 
W dziale IV – „hipoteka” w/w księgi wieczystej ujawniona jest również wzmianka 
z dnia 29 kwietnia 2022 roku o numerze DZ.KW./WA3M/15630/22/1, która 
dotyczy wniosku złożonego przez Dewelopera o wykreślenie Hipoteki. 

W przypadku braku księgi 
wieczystej informacja o powierzchni 
działki i stanie prawnym 
nieruchomosci2 

Nie dotyczy. 

Plan zagospodarowania 
przestrzennego dla sąsiadujących 
działkek3 

przeznaczenie w planie 

I. Zgodnie z Uchwałą Rady Miasta Stołecznego 
Warszawy nr XIII/214/2011 z dnia 31 marca 
2011r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu 
zagospodarowania przestrzennego osiedla 
Tarchomin – część IV: 

• od strony północnej znajduje się:  
i. teren oznaczony jako 5 KD-L 

przeznaczony pod projektowaną drogę 
publiczną (ulica Pałuków) 

ii. teren oznaczony jako 3.U/MW 
przeznaczony pod zabudowę usługową 
oraz zabudowę mieszkaniową 
wielorodzinną, 

• od strony południowej znajduje się:  
i. teren oznaczony jako 4U/MW 

przeznaczony pod zabudowę usługową 
oraz zabudowę mieszkaniową 
wielorodzinną  

• od strony wschodniej znajduje się:  
i. teren oznaczony jako 4. KD-L 

przeznaczony pod projektowaną drogę 
publiczną 

ii. teren oznaczony jako 8.U/MW 
przeznaczony pod zabudowę usługową 
oraz zabudowę mieszkaniową 
wielorodzinną  

• od strony zachodniej znajduje się:  
i. teren oznaczony jako 3.KD-K 

przeznaczony pod drogę publiczną - 
istniejąca 

ii. teren oznaczony jako 1.U/UC 
przeznaczony pod zabudowę usługową  

II. Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie 
wyrokiem z dnia 20 listopada 2012 r. (sygnatura 
akt SA/WA 1852/12) stwierdził nieważność par. 37 
Uchwały Rady Miasta Stołecznego Warszawy nr 
XIII/214/2011 z dnia 31 marca 2011 r. w sprawie 
uchwalenia miejscowego planu 
zagospodarowania przestrzennego osiedla 
Tarchomin – Część IV, ogłoszonego w Dzienniku 
Urzędowym Województwa Mazowieckiego z 
2011r. nr 67 poz 2132 wraz z załącznikiem 
graficznym w zakresie przebiegu 4.KD-L ul. 
Projektowanej 3. 

dopuszczalna wysokość 
zabudowy 

I. Zgodnie z Uchwałą Rady Miasta Stołecznego 
Warszawy nr XIII/214/2011 z dnia 31 marca 
2011r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu 
zagospodarowania przestrzennego osiedla 
Tarchomin – część IV: 

• od strony północnej nieruchomości max 
wysokość zabudowy wynosi – 27,0 m - 30,0 
m,  

• od strony południowej nieruchomości max 
wysokość zabudowy wynosi – 27,0 m - 30,0 
m, 
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• od strony wschodniej nieruchomości max 
wysokość zabudowy wynosi – 27,0 m,  

• od strony zachodniej max wysokości 
zabudowy wynosi- 20,0 m - 22,0 m  

dopuszczalny procent 
zabudowy 

I. Zgodnie z Uchwałą Rady Miasta Stołecznego 
Warszawy nr XIII/214/2011 z dnia 31 marca 
2011r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu 
zagospodarowania przestrzennego osiedla 
Tarchomin – część IV ustala się maksymalny 
wskaźnik intensywności zabudowy: 

• od strony północnej nieruchomości – 3,0 

• od strony południowej nieruchomości – 
3,0 

• od strony wschodniej nieruchomości – 2,1 

• od strony zachodniej nieruchomości – 4,0 

Informacje zawarte w publicznie 
dostępnych dokumentach 
dotyczących przewidzianych 
inwestycji w promieniu 1km od 
przedmiotowej nieruchomości, w 
szczególności o budowie lub 
rozbudowie dróg, budowie linii 
szynowych oraz przewidzianych 
korytarzach powietrznych, a także 
znanych innych inwestycjach 
komunalnych, w szczególności 
oczyszczalniach ścieków, 
spalarniach śmieci, wysypiskach, 
cmentarzach 

1. Zgodnie z uzyskanymi informacjami w najbliższym sąsiedztwie planowane 
są w szczególności:  
a. na południe od nieruchomości – zabudowa mieszkaniowa wielorodzinna 

z usługami w parterze wraz z dwupoziomowym garażem podziemnym o 
wysokości do 30 metrów 

2. Dodatkowo informacje o przewidzianych inwestycjach w promieniu 1 km 
dostępne są:  
a. na stronie internetowej https://zmid.waw.pl/inwestycje-zmid/zadania-w-

przygotowaniu/ 
b. w Wieloletniej Prognozie Finansowej Miasta Stołecznego Warszawy na 

lata 2018-2045 zatwierdzoną przez Radę Miasta Stołecznego 
Warszawy Uchwałą Nr LIX/1539/2017 z dnia 14 grudnia 2017 r. 

c. na stronie Siskom (http://siskom.waw.pl/), 
d. na stronie Zarządu Miejskich Inwestycji Drogowych 

(https://zmid.waw.pl/). 
3. Z dostępnych informacji, o których mowa w pkt. 2 wynikają m.in. inwestycje:  

a. rozbudowa ciągu ulic: Kołacińska – Szynowa. Przyjęte założenia 
przewidują powstanie drogi kategorii Z (zbiorczej), budowę przystanków 
komunikacji miejskiej zlokalizowanych na jezdni, budowę oświetlenia i 
odwodnienia drogi.  

b. Trasa Mostu Północnego – budowa ulicy od Modlińskiej do Trasy 
Olszynki Grochowskiej, klasy GP dwujezdniowa, a dalej do Marek, 
jednojezdniowa G  

4. Od strony południowej nieruchomości planowana jest budowa osiedla 
mieszkaniowego wielorodzinnego „Moja Północna” podzielonego na cztery 
etapy. https://www.mojapolnocna.pl/  

5. 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 tak --- 

Czy pozwolenie na budowę jest 
ostateczne 

tak --- 

Czy pozwolenie na budowę jest 
zaskarżone 

--- nie 

Nr pozwolenia na budowę oraz 
nazwa organu, który je wydał 

Decyzja Prezydenta m.st. Warszawy nr 207/BIA/2020 z dnia 14.09.2020r. 
zatwierdzająca projekt budowlany i udzielająca pozwolenia na budowę budynku 
mieszkalnego wielorodzinnego z usługami i garażem podziemnym 
dwupoziomowym przy ul. Pałuków na terenie działki nr ew. 62/8 z obrębu 4-03-
09 w Dzielnicy Białołęka w Warszawie.  

Planowany termin rozpoczęcia i 
zakończenia prac budowlanych 

Termin rozpoczęcia prac budowlanych: 02.11.2020 roku  

Planowany termin zakończenia prac budowlanych: 01.11.2022 roku 

Termin, do którego nastąpi 
przeniesienie prawa własności 
nieruchomości 

31.10.2023 roku  

Opis przedsięwzięcia 
deweloperskiego 

liczba budynków 
1 budynek mieszkalny wielorodzinny z 
dwupoziomowym garażem podziemnym  
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rozmieszczenie ich na 
nieruchomości (należy 
podać minimalny odstęp 
pomiędzy budynkami) 

Po stronie północnej nieruchomości: 
- znajduje się teren, na którym planowana jest 
budowa drogi publicznej ul. Pałuków; 
Po stronie południowej nieruchomości:  
- znajduje się teren, na którym budowany jest 
budynek mieszkalny wielorodzinny z 
dwupoziomowym garażem podziemnym znajdujący 
się na styku z planowanym budynkiem 
- znajduje się teren, na którym w odległości ok. 26 m 
planowana jest budowa budynku mieszkalnego 
wielorodzinnego  
- znajduje się teren, na którym planowana jest 
budowa budynku mieszkalnego wielorodzinnego, 
który będzie zlokalizowany na styku z planowanym 
budynkiem; 
Po stronie wschodniej nieruchomości: 
- znajduje się teren, na którym planowana jest 
budowa drogi publicznej; 
Po stronie zachodniej nieruchomości:  
- znajduje się teren przeznaczony pod drogę 
publiczną,  
- znajduje się teren na którym w odległości ok. 30 m 
znajduje się budynek usługowy  

Sposób pomiaru powierzchni lokalu 
mieszkalnego lub domu 
jednorodzinnego  

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), 
- dla lokalu w stanie wykończonym, na poziomie podłogi (ale nie licząc listew 
przypodłogowych i innych tym podobnych elementów), 
- 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 
udział źródeł finansowania 
przedsięwzięcia deweloperskiego 

(forma posiadanych środków – kredyt, środki własne, inne) 
Kredyty bankowe – około 60% 
Środki własne – około 25% 
Wpłaty klientów – około 15% 

W następujących instytucjach finansowych: Kredyty bankowe zostały udzielone 
Deweloperowi przez Santander Bank Polska S.A. z siedzibą w Warszawie, 
wpisany do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod 
numerem KRS: 0000008723. 

Środki ochrony nabywców 

bankowy 
rachunek 
powierniczy 
służący 
gromadzeniu 
środków 
nabywcy 

Otwarty mieszkaniowy rachunek powierniczy  

Gwarancja instytucji finansowej gwarantująca zwrot środków nabywcy lokalu, w 
razie nieprzeniesienia odrębnej własności w terminie określonym w umowie* 
 
Brak stosowania, nie dotyczy 

Główne zasady funkcjonowania 
wybranego rodzaju zabezpieczenia 
środków nabywcy 

Deweloper oświadcza, że zgodnie z art. 4 Ustawy z dnia 16 września 2011  roku 
o ochronie praw nabywcy lokalu mieszkalnego lub domu jednorodzinnego 
zapewnia środek ochrony w postaci otwartego mieszkaniowego rachunku 
powierniczego prowadzonego dla Dewelopera przez Santander Bank Polska 
S.A., na podstawie zawartej dnia 3 marca 2021 roku pomiędzy Santander Bank 
Polska S.A. a Deweloperem Umowy mieszkaniowego rachunku powierniczego 
dla dewelopera (zwanego dalej „Rachunkiem” lub „OMRP”). Środki wpłacone 
przez Nabywców na OMRP mogą zostać wykorzystane przez Dewelopera 
wyłącznie na realizację przedsięwzięcia deweloperskiego określonego w umowie 
deweloperskiej. Bank ewidencjonuje wpłaty dokonane na OMRP i wypłaty z 
OMRP odrębnie dla każdego Nabywcy, na przypisanym odrębnie dla każdego 
Nabywcy subkoncie, posiadającym indywidualny numer nadany dla takiego 
Nabywcy. Na pisemny wniosek Nabywcy Santander Bank Polska S.A. przekaże 
Nabywcy informację dotyczącą wpłat i wypłat zaewidencjonowanych na 
przypisanym do niego indywidualnym subkoncie Nabywcy. 
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Dyspozycja wypłaty środków pieniężnych zgromadzonych na OMRP będzie 
realizowana po stwierdzeniu przez Santander Bank Polska S.A. zakończenia 
danego etapu realizacji Przedsięwzięcia deweloperskiego, zgodnie z Umową 
Deweloperską i harmonogramem Przedsięwzięcia deweloperskiego. Weryfikacja 
zakończenia danego etapu realizacji Przedsięwzięcia deweloperskiego 
dokonywana jest przez Bank prowadzący OMRP na podstawie wpisu kierownika 
budowy w dzienniku budowy, potwierdzonego przez wyznaczonego przez Bank 
Project Monitora działającego poprzez osoby posiadające odpowiednie 
uprawnienia budowalne. Wypłata środków z OMRP następuje na podstawie 
dyspozycji Dewelopera, przy czym każda dyspozycja podlega kontroli  i 
zatwierdzeniu pod względem rzeczowym i finansowym. Zatwierdzenie dyspozycji 
pod względem rzeczowym i finansowym następuje po przeprowadzeniu kontroli 
dyspozycji wypłaty Dewelopera oraz załączonych do niego dokumentów przez 
Project Monitora działającego w imieniu Banku. Po uzyskaniu przez Dewelopera 
ostatecznej decyzji o pozwoleniu na użytkowanie budynku i potwierdzeniu 
powyższej okoliczności przez Projekt Monitora dyspozycje wypłaty środków nie 
będą podlegały kontroli pod kątem rzeczowym i finansowym.  
 
Wypłata środków następuje poprzez wypłaty z subkont nabywców zgodnie z 
mechanizmem wskazanym w Regulaminie prowadzenia mieszkaniowego 
rachunku powierniczego dla dewelopera wydanym przez Santander Bank Polska 
S.A., zgodnie z którym po zatwierdzeniu każdego kolejnego etapu 
Przedsięwzięcia deweloperskiego z subkonta każdego z nabywców możliwa jest 
wypłata do kwoty stanowiącej taki procent ceny ustalonej przez Dewelopera i 
nabywcę w umowie deweloperskiej, jaki odpowiada łącznemu procentowemu 
udziałowi potwierdzonych etapów w kosztach Przedsięwzięcia deweloperskiego 
określonemu w Harmonogramie Przedsięwzięcia deweloperskiego i na 
pozostałych warunkach w tym regulaminie wskazanych. 
 
Środki zgromadzone na Rachunku nie są oprocentowane.  
 
Szczegółowe informacje o zasadach prowadzenia Rachunku zawarte są w 
pochodzącym od Banku „Informatorze dla Nabywcy” stanowiącym załącznik do 
Umowy Deweloperskiej. 

Nazwa instytucji zapewniającej 
bezpieczeństwo środków nabywcy 

Santander Bank Polska S.A., al. Jana Pawła II 17, 00-854 Warszawa 

Harmonogram przedsięwzięcia 
deweloperskiego, w etapach 

 

Dopuszczenie waloryzacji ceny 
oraz określenie zasad waloryzacji 

10.1. Cena całkowita za Lokal Mieszkalny, Miejsce Postojowe i Komórkę 
Lokatorską jest określona w Załączniku nr 1 do Umowy („Cena 
Całkowita”). 

10.2. 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.  
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10.3. W przypadku, gdyby zmiany określone w Artykule 10.2. zdanie drugie 
Umowy spowodowały podwyższenie Ceny Całkowitej, Nabywca 
uprawniony będzie do odstąpienia od Umowy zgodnie z Artykułem 
12.3.1. Umowy.  

10.4. W przypadku określonym w Artykule 10.2. zdanie 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. 

10.5. 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. 

10.6. 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 12.3.2.  

WARUNKI ODSTĄPIENIA OD UMOWY DEWELOPERSKIEJ 

Należy opisać na jaskich 
warunkach można odstąpić od 
umowy deweloperskiej 

12.1. Deweloper ma prawo do odstąpienia od Umowy w następujących 
przypadkach: 

12.1.1. jeżeli Nabywca opóźnia się z zapłatą kwoty Ceny Całkowitej za 
Przedmiot Umowy albo którejkolwiek jej raty, wówczas 
Deweloper będzie miał prawo doręczyć Nabywcy wezwanie w 
formie pisemnej do uiszczenia zaległych kwot w terminie 30 dni 
od dnia doręczenia Nabywcy 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 Nabywca lub jego należycie umocowany przedstawiciel nie 
stawią się w wyznaczonym terminie do Odbioru Technicznego, 
zgodnie z Artykułami 5.1. – 5.3. Umowy, pomimo dwukrotnego 
doręczenia wezwania w formie pisemnej w odstępie co najmniej 
60 dni, Deweloper ma prawo do odstąpienia od Umowy, chyba 
że niestawienie się Nabywcy jest spowodowane działaniem siły 
wyższej; 

12.1.3. jeżeli Nabywca lub jego należycie umocowany przedstawiciel nie 
stawią się u notariusza celem zawarcia Umowy Przyrzeczonej, 
zgodnie z Artykułem 8.3. Umowy, pomimo dwukrotnego 
doręczenia wezwania w formie pisemnej w odstępie co najmniej 
60 dni, Deweloper ma prawo do odstąpienia od Umowy, chyba 
że niestawienie się Nabywcy jest spowodowane działaniem siły 
wyższej. 

12.2. 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, Nabywcy przysługuje prawo 
odstąpienia od Umowy w terminie 30 dni od dnia jej zawarcia, to 
jest: 
a) jeżeli niniejsza Umowa nie zawiera elementów, o których 
mowa w art. 22 Ustawy o ochronie praw nabywcy, 
b) jeżeli informacje zawarte w Umowie nie są zgodnie z 
informacjami zawartymi w prospekcie informacyjnym lub w 
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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 Nabywcy 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, są 
niezgodne ze stanem faktycznym i prawnym w dniu podpisania 
niniejszej Umowy, 
e) jeżeli prospekt informacyjny, na podstawie którego zawarto 
Umowę, 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, to jest nieprzeniesienia na Nabywcę 
własności Lokalu Mieszkalnego, w terminie określonym w 
Umowie, przy czym przed skorzystaniem z prawa do odstąpienia 
od Umowy Nabywca zobowiązany będzie wyznaczyć 
Deweloperowi 120-dniowy termin na zawarcie Umowy 
Przyrzeczonej, którego bezskuteczny upływ będzie uprawniał 
Nabywcę do odstąpienia od Umowy. 

12.3. Dodatkowo, Nabywca ma umowne prawo odstąpienia od Umowy 
najpóźniej w terminie do dnia 30 listopada 2023 roku w następujących 
przypadkach: 

12.3.1. w przypadku, o którym mowa w Artykule 10.3 Umowy 
(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 Dewelopera o takim zwiększeniu Ceny 
Całkowitej; 

12.3.2. w przypadku, o którym mowa w Artykule 10.6 Umowy (różnica w 
faktycznej powierzchni użytkowej o więcej niż 2 %) – po 
otrzymaniu pisemnego zawiadomienia od Dewelopera o zmianie 
faktycznej powierzchni użytkowej Lokalu Mieszkalnego i 
związanej z tym zmianie ceny za Lokal Mieszkalny. 

12.4 W przypadku odstąpienia od Umowy przez Dewelopera na podstawie 
Artykułów 12.1.2. lub 12.1.3. Umowy, Deweloper, 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 wprowadzenia w Lokalu Mieszkalnym zmian na wniosek 
Nabywcy zgodnie z artykułem 4.4., Deweloper dodatkowo będzie miał 
prawo obciążyć Nabywcę kosztami przywrócenia Lokalu Mieszkalnego 
do standardu wykończenia określonego w Załączniku nr 3 do Umowy. W 
każdym przypadku odstąpienia od Umowy wartość nominalna rat 
zapłaconych przez Nabywcę 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 Nabywcy w terminie 30 dni 
od daty doręczenia Nabywcy oświadczenia Dewelopera o odstąpieniu od 
Umowy na rachunek bankowy Nabywcy. 

12.5. W przypadku odstąpienia od Umowy przez Nabywcę na podstawie 
Artykułu 12.2.2. Umowy, Deweloper zwróci wartość nominalną rat 
zapłaconych przez Nabywcę na poczet Ceny Całkowitej, powiększoną o 
3% pełnej kwoty Ceny Całkowitej tytułem kary umownej, w terminie 30 
dni od dnia, gdy Deweloper otrzyma od Nabywcy zawiadomienie o 
odstąpieniu od Umowy. 

12.6. W przypadku odstąpienia od Umowy przez Nabywcę na podstawie 
Artykułów: 12.2.1., 12.3.1. oraz 12.3.2. Umowy, Deweloper zwróci 
wartość nominalną rat zapłaconych przez Nabywcę na poczet Ceny 
Całkowitej. 

12.7. Prawo odstąpienia od Umowy przysługujące Deweloperowi jest 
wykonywane w drodze pisemnego oświadczenia doręczonego Nabywcy 
zgodnie z postanowieniami Umowy. Prawo odstąpienia od Umowy 
przysługujące Nabywcy jest wykonywane w drodze pisemnego 



Strona 16 z 40 
 

oświadczenia, doręczonego Deweloperowi zgodnie z postanowieniami 
Umowy i dla swojej skuteczności musi zawierać dodatkowo zgodę z 
podpisami notarialnie poświadczonymi na wykreślenie roszczenia 
Nabywcy o przeniesienie własności nieruchomości.  

12.8. W każdym przypadku odstąpienia od Umowy, kwoty wpłacone przez 
Nabywcę na poczet Ceny Całkowitej, zgodnie z Umową oraz 
podlegające zwrotowi na rzecz Nabywcy, w całości lub w części, 
stosownie do powyższych postanowień, będą zwrócone poprzez wypłatę 
z Otwartego Mieszkaniowego Rachunku Powierniczego kwoty wpłaconej 
przez Nabywcę na Otwarty Mieszkaniowy Rachunek Powierniczy, 
pomniejszonej o sumy wypłacone z Otwartego Mieszkaniowego 
Rachunku Powierniczego, z zastrzeżeniem poniższych postanowień 
oraz postanowień Umowy OMRP. Kwoty podlegające zwrotowi na rzecz 
Nabywcy, a nieobjęte wypłatą z Otwartego Mieszkaniowego Rachunku 
Powierniczego z uwagi na ich wcześniejsze wykorzystanie przez 
Dewelopera zgodnie z postanowieniami Umowy OMRP, zostaną 
zwrócone Nabywcy przez Dewelopera w kwocie pomniejszonej o 
ewentualne kary umowne należne Deweloperowi na podstawie tej 
Umowy.  

12.9. W przypadku odstąpienia od Umowy przez Dewelopera albo Nabywcę 
zgodnie z art. 29 Ustawy o ochronie praw nabywcy, Bank wypłaca 
Nabywcy przypadające mu środki pozostałe na Otwartym 
Mieszkaniowym Rachunku Powierniczym po otrzymaniu i weryfikacji 
następujących dokumentów:  
a) oryginału (lub kopii) oświadczenia Dewelopera lub Nabywcy o 

odstąpieniu od Umowy, zawierającego powołanie się na art. 29 
Ustawy o ochronie praw nabywcy, podpisanego: (i) przez osoby 
wskazane odpowiednio: na karcie wzorów podpisów Nabywcy 
stanowiącej Załącznik nr 8 do Umowy albo na karcie wzorów 
podpisów Dewelopera albo (ii) z podpisem poświadczonym 
notarialnie, 

b) dokumentu potwierdzającego należytą reprezentację strony 
odstępującej (w przypadku składania oświadczeń przez 
pełnomocników, niezbędne będzie przedłożenie pełnomocnictwa w 
formie pisemnej z podpisem notarialnie poświadczonym), 

c) dokumentu stanowiącego dowód doręczenia drugiej stronie Umowy 
oświadczenia o odstąpieniu od Umowy,  

d) jeżeli oświadczenie o odstąpieniu od Umowy składa Nabywca, a do 
księgi wieczystej został złożony wniosek o wpis roszczenia o 
przeniesienie własności nieruchomości - dodatkowo kopię zgody 
Nabywcy na wykreślenie roszczenia, w formie pisemnej z podpisem 
notarialnie poświadczonym. 

12.10. W razie rozwiązania Umowy w innym trybie niż na podstawie art. 29 
Ustawy o ochronie praw nabywcy, warunkiem wypłaty z Otwartego 
Mieszkaniowego Rachunku Powierniczego będzie złożenie w Banku 
zgodnej dyspozycji Dewelopera i Nabywcy o sposobie podziału środków 
pieniężnych wpłaconych przez Nabywcę na Otwarty Mieszkaniowy 
Rachunek Powierniczy, której wzór stanowi Załącznik nr 9 do Umowy. 
Oświadczenie stron musi zostać podpisane: a) przez osoby wskazane 
na karcie wzorów podpisów, Dewelopera oraz Nabywcy, b) względnie z 
podpisem poświadczonym notarialnie. Jeżeli oświadczenie składa 
pełnomocnik, do oświadczenia winien zostać dołączony dokument 
potwierdzający należytą reprezentację strony. Wskazane powyżej w 
punkcie a) i b) postanowienia dotyczące podpisów stosuje się 
odpowiednio do pełnomocnictw. Brak zgodnego oświadczenia Stron w 
przedmiocie wypłaty w terminie 3 miesięcy od powzięcia przez Bank 
informacji o rozwiązaniu Umowy, uprawnia Bank do złożenia kwoty 
stanowiącej saldo indywidualnego subkonta Nabywcy do depozytu 
sądowego. 

12.11. W przypadku dokonania przez Nabywcę przelewu wierzytelności, 
wynikających z Umowy na rzecz banku finansującego nabycie Lokalu 
Mieszkalnego, na zabezpieczenie kredytu udzielonego Nabywcy, oprócz 
dokumentów wskazanych w Artykule 12.9. Umowy lub odpowiednio 
Artykule 12.10. Umowy, Nabywca zobowiązany jest złożyć w Banku 
dodatkowo pismo z banku kredytującego Kupującego, wskazujące 
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aktualną kwotę do przekazania na rachunek banku kredytującego.  
12.12. W przypadku odstąpienia od Umowy przez którąkolwiek ze Stron, 

stosownie do powyższych postanowień, po dacie Wydania Lokalu 
Mieszkalnego Nabywca zobowiązany będzie do zwrotnego wydania 
Lokalu Mieszkalnego Deweloperowi w terminie 14 dni od doręczenia 
Nabywcy wezwania wystosowanego przez Dewelopera. Lokal 
Mieszkalny zwrócony zostanie Deweloperowi w stanie niepogorszonym 
ponad poziom normalnego zużycia, będącego następstwem właściwego 
z niego korzystania, w stanie wolnym od osób i rzeczy należących do 
Nabywcy. Wydanie Lokalu Mieszkalnego Deweloperowi stwierdzone 
zostanie protokołem. 

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: 
 
W związku ze spłatą kredytów udzielonych Deweloperowi przez Santander Bank Polska Spółka Akcyjna z siedzibą w 
Warszawie („Bank”) na podstawie umowy kredytów nr K02163/20 zawartej w dniu 3 marca 2021 roku (kredyt 
deweloperski i kredyt VAT) pomiędzy Deweloperem a Bankiem, Bank w dniu 26 kwietnia 2022 roku wystawił zezwolenie 
na wykreślenie hipoteki umownej do kwoty 56.927.778,00 zł (pięćdziesiąt sześć milionów dziewięćset dwadzieścia 
siedem tysięcy siedemset siedemdziesiąt osiem złotych) ustanowionej na rzecz Banku, wpisanej w dziale IV  księgi 
wieczystej nr WA3M/00518136/4, na zabezpieczenie spłaty wierzytelności wynikających z umowy kredytów nr 
K02163/20 z dnia 3 marca 2022 roku (kredyt deweloperski i kredyt VAT) („Hipoteka”). 
 
W dniu 29 kwietnia 2022 roku Deweloper złożył wniosek o wykreślenie Hipoteki z działu IV – „hipoteka” księgi wieczystej 
nr WA3M/00518136/4, na podstawie którego ujawniona została wzmianka o numerze DZ.KW./WA3M/15630/22/1. 

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 
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CZĘŚĆ INDYWIDUALNA 
Cena m2 powierzchni lokalu 
mieszkalnego lub domu 
jednorodzinnego 

_.____,__ zł/mkw 

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

liczba kondygnacji 
Zróżnicowana od 5 do 9 kondygnacji naziemnych oraz 2 
kondygnacje podziemne  

technologia 
wykonania  

Konstrukcja budynku: 
• budynek posadowiony na płycie fundamentowej oraz 
ścianie szczelinowej; 
• stropy żelbetowe monolityczne 
Ściany nośne i słupy konstrukcyjne: 
• Ściany nośne i słupy: żelbetowe monolityczne; 

• Ściany osłonowe: murowane 
Klatka schodowa: 
• Schody wewnętrzne, szyb windowy oraz ściany klatki 

schodowej - żelbetowe monolityczne; 

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

Elewacja:  
• Elewacja - izolacja termiczna pokryta tynkiem 

cienkowarstwowym i malowana (technologia lekka 
mokra) 

• Elementy drewnopodobne wykonane w technologii 
odcisku imitującego deskę malowane w odcieniach 
brązu 

Dach: 
• Stropodach odwrócony zielony i/lub żwirowy 
Balustrady: 
• Balustrady pełne i/lub ażurowe i/lub szklane 
Przegrody balkonowe: 
• Przegrody między balkonami nieprzezierna na całą 

szerokość balkonu i wysokość kondygnacji 
Teren zewnętrzny:  
• Zieleń na terenie zewnętrznym urządzona wg projektu 

zieleni  

• Teren zewnętrzny nieogrodzony; 

• Drogi i chodniki utwardzone; 

• Zagospodarowanie z wykorzystaniem małych form 
architektonicznych zgodnie z dokumentacją projektową 

• Oświetlenie terenu zewnętrznego. 
Ochrona: 
• Budynek przystosowany do zainstalowania alarmu i 

monitoringu;  
Części wspólne: 
Tynki i okładziny wewnętrzne:  
• Klatka schodowa i korytarze  -  tynk gipsowy malowany 

w kolorze białym; 

• Ściany w garażu nietynkowane, nie malowane  

• Ściana szczelinowa niemalowana; 

• Lokalne zastosowanie materiałów o podwyższonym 
standardzie 

Wykończenie posadzek w korytarzach, kl. schodowych 
i holu głównym: 
• Płytki gresowe 
Ściany działowe w garażu: 
• Murowane 
Strop w garażu:  
• Na kondygnacji -2 stropy nietynkowane i nie malowane. 

Na kondygnacji -1 warstwa termoizolacji z wyprawą 
tynkarską 

Drzwi techniczne:  
• Drzwi do pomieszczeń technicznych: stalowe albo 

płytowe; 

• Drzwi do pomieszczeń gospodarczych, komórek 
lokatorskich i boksów: stalowe lub płytowe 
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Balustrady:  
• Schody wewnętrzne wyposażone w balustrady ażurowe 

stalowe, brak poręczy/pochwytów przyściennych. 
Drzwi na klatkach schodowych i korytarzach:  
• Ślusarka aluminiowa 
Brama garażowa:  
• Brama wjazdowa aluminiowa, segmentowa, sterowana 

radiowo za pomocą pilota; 
Windy: 
• Winda osobowa wg standardu firmy Schindler lub 

równoważna; 

• Dostępna z poziomu garażu, obsługująca wszystkie 
poziomy budynku 

• Podłoga: wykończona płytkami gresowymi; 
Instalacja elektryczna wewnętrzna:  
• Instalacja elektryczna z osprzętem elektrycznym i z 

oprawami oświetleniowymi; 

• Instalacja w części garażowej układana w korytach 
kablowych, na uchwytach oraz natynkowo w rurkach; 

Instalacja teletechniczna, RTV i SAT: 
• Miejsce przewidziane dla punktu dystrybucyjnego sieci 

sygnału RTV/SAT w garażu podziemnym; 
Sieci zewnętrzne i przyłącza:  
• Woda – z miejskiej sieci wodociągowej,  

• Kanalizacja sanitarna – do miejskiej kanalizacji, 

• Centralne ogrzewanie i ciepła woda użytkowa – 
zasilana z sieci ciepłowniczej, 

• Energia elektryczna – zasilenie ze stacji 
transformatorowej zlokalizowanej na terenie inwestycji, 

• Przyłącze teletechniczne – w zakresie gestorów 
mediów zewnętrznych. 

liczba lokali w 
budynku 

127 lokali mieszkalnych oraz 13 lokali usługowych  

liczba miejsc 
garażowych i 
postojowych 

170 miejsc postojowych, w tym również miejsca postojowe 
na przesuwnych platformach 

dostępne media w 
budynku 

Woda, kanalizacja sanitarna, energia elektryczna i 
teletechniczna 

dostęp do drogi 
publicznej 

Dojazd odbywać się będzie od strony ul. Pałuków.  
Dojście odbywać się będzie od stronu ul. Pałuków i ul. 
Kościeszów.   

Określenie usytuowania lokalu 
mieszkalnego w budynku, jeżeli 
przedsięwzięcie deweloperskie 
dotyczy lokali mieszkalnych 

Zgodnie z Załącznikiem nr 2 do Umowy deweloperskiej 

Określenie powierzchni i układu 
pomieszczeń oraz zakresu i 
standardu prac wykończeniowych, do 
których wykonania zobowiązuje się 
deweloper 

Zgodnie z Załącznikami nr 1 i 5 do Umowy deweloperskiej 

Podpis dewelopera albo 
osoby uprawnionej do jego reprezentacji 

 
 

 
1 Jeżeli działka nie posiada adresu, należy opisowo określić jej położenie. 
2 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”. 

 
Załączniki: 

1. Rzut kondygnacji z zaznaczeniem lokalu mieszkalnego. 
2. Wzór umowy deweloperskiej. 

  



Strona 20 z 40 
 

 
  



Strona 21 z 40 
 

 
  



Strona 22 z 40 
 

 
  



Strona 23 z 40 
 

 
  



Strona 24 z 40 
 

 
  



Strona 25 z 40 
 

 
  



Strona 26 z 40 
 

 



Strona 27 z 40 
 

 



Strona 28 z 40 
 

ZAŁĄCZNIK NR 5 
 
REGULAMIN WPROWADZANIA ZMIAN LOKATORSKICH  
(zwany dalej „Regulaminem”) 

§ 1 
Definicje 

1. Pojęcia pisane w Regulaminie wielką literą mają następujące znaczenie: 
a) Biuro Projektowe – podmiot, który zaprojektował Budynek, 
b) Dział Sprzedaży – przedstawiciele biura sprzedaży przy ul. Bartyckiej 85 lok. U1 w Warszawie obsługującego 

Przedsięwzięcie Deweloperskie, upoważnieni przez Dewelopera do podejmowania w jego imieniu czynności 
określonych w niniejszym Regulaminie, 

c) Dzień Roboczy – dni od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy, 
d) Generalny Wykonawca – podmiot z którym Deweloper zawarł umowę o generalne wykonawstwo 

Przedsięwzięcia Deweloperskiego, 
e) Zmiany Lokatorskie – zmiany wprowadzane na wniosek Kupującego w stosunku do rozwiązań przyjętych w 

projekcie Lokalu Mieszkalnego  (zał. nr 2 do Umowy) lub w standardzie wykończenia Lokalu Mieszkalnego (zał. 
nr 3 do Umowy). 

2. Pozostałe pojęcia pisane w Regulaminie wielką literą niezdefiniowane w ust. 1 powyżej, mają znaczenie nadane 
im w umowie deweloperskiej, do której niniejszy Regulamin jest załącznikiem. 

 
§ 2 

Zakres Zmian Lokatorskich 
1. Kupujący ma prawo zaproponować, na zasadach określonych w Regulaminie, zmiany następujących elementów 

Lokalu Mieszkalnego: 
a) miejsca położenia ścian działowych wewnątrz Lokalu Mieszkalnego, 
b) lokalizacji otworów drzwiowych, 
c) lokalizacji wypustów oświetleniowych górnych, wyłączników i gniazd elektrycznych, 
d) lokalizacji gniazd TV, Internet, telefon, 
e) lokalizacji podejść elektrycznych i sanitarnych w kuchni/aneksie kuchennym (podłączenie kuchni, lodówki, 

zlewozmywaka, okapu), 
f)  lokalizacji grzejników, 
g)  lokalizacji podejść sanitarnych w łazience (wanna, umywalka, pralka, wc), 
lub 
h) rezygnację z wewnętrznych parapetów okiennych. 

2. Formułując propozycje zmian w Lokalu Mieszkalnym Kupujący zobowiązany jest uwzględnić, że: 
a) nie jest możliwe wprowadzenie Zmian Lokatorskich, które stanowiłyby istotne odstąpienie od projektu 

budowlanego i wymagałyby w konsekwencji uzyskania zamiennego pozwolenia na budowę dla Przedsięwzięcia 
Deweloperskiego; 

b) nie jest możliwe usunięcie wszystkich ścianek działowych w Lokalu Mieszkalnym; 
c) nie jest możliwa zmiana funkcji pomieszczeń (kuchnia, łazienka, wc); 
d) nie jest możliwa zabudowa tarasów, balkonów i loggi, ani też zmiana ich okładziny; 
e) proponowane Zmiany Lokatorskie nie mogą dotyczyć:  

i. ścian konstrukcyjnych, 
ii. ścian wydzielających Lokal Mieszkalny, 
iii. przesunięć pionów instalacyjnych (wod-kan, c.o. i wentylacyjnych), 
iv. zmiany typu grzejników,  
v. drzwi wejściowych do Lokalu Mieszkalnego, 
vi. kolorystyki oraz typu stolarki okiennej,  
vii. elewacji; 

f) w przypadku zmian w instalacji elektrycznej, Kupujący powinien określić funkcję kontaktów oraz gniazd 
elektrycznych, tj. określić co mają włączać oraz jakie urządzenia mają być do nich podłączone, przy czym koszt 
dodatkowych punktów elektrycznych uwzględniony zostanie w wycenie Zmian Lokatorskich, o której mowa w § 
3 ust. 7 pkt b) poniżej; 

g) w łazience, toalecie i kuchni/aneksie kuchennym Kupujący powinien wskazać rozmieszczenie urządzeń 
sanitarnych celem rozprowadzenia instalacji; w przypadku braku ich wyraźnego oznaczenia w projekcie przez 
Kupującego, odpływy kanalizacyjne i punkty wodne będą znajdowały się w pionie wod-kan.; 

h) Deweloper nie zwróci Kupującemu kosztów materiałów niewbudowanych w Lokalu Mieszkalnym na skutek 
wprowadzenia Zmian Lokatorskich. 

3. W przypadku, gdy Zmiany Lokatorskie będą wymagały wykonania w Lokalu Mieszkalnym prac w zakresie już 
wykonanych elementów, np. wyburzenia wybudowanych ścianek działowych, demontaż wykonanych instalacji itp., 
wówczas Wycena, o której mowa w § 3 ust. 7 pkt b) poniżej będzie uwzględniać: 
a) koszt prac budowlanych dotyczących wykonanych już elementów, np. koszt wyburzenia ścianek działowych, 

demontażu wykonanych instalacji itp. oraz 
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b) koszt prac budowlanych oraz materiałów w celu wprowadzenia Zmian Lokatorskich w miejsce uprzednio 
wykonanych prac, np. koszt wybudowania nowych ścianek działowych, koszt wybudowania nowej instalacji itp. 

 
§ 3 

Procedura wprowadzenia Zmian Lokatorskich 
1. Kupujący zainteresowany wniesieniem propozycji Zmian Lokatorskich powinien złożyć w Dziale Sprzedaży 

następujące dokumenty w terminie do dnia 30 kwietnia 2021 roku: 
a) wniosek z propozycją Zmian Lokatorskich, obejmujący szczegółowy opis Zmian Lokatorskich oraz czytelny 

rysunek obrazujący proponowane zmiany  na rzucie Lokalu Mieszkalnego (zwany dalej „Wnioskiem 
Wstępnym”) oraz 

b) opatrzony podpisem Kupującego cennik zmian lokatorskich Przedsięwzięcia Deweloperskiego, który jest 
dostępny w Dziale Sprzedaży. 

2. Wniosek Wstępny złożony po upływie terminu wskazanego w ust. 1 powyżej nie zostanie rozpatrzony, a Lokal 
Mieszkalny zostanie wykonany zgodnie z projektem budowlanym i wykonawczym. 

3. Wniosek Wstępny złożony przez Kupującego z zachowaniem terminu wskazanego w ust. 1  przekazany zostanie 
przez Dział Sprzedaży kierownikowi projektu Dewelopera, który:  
a) dokona wstępnej analizy Wniosku Wstępnego i wyda opinię o możliwości wprowadzenia Zmian Lokatorskich 

nim objętych (zwaną dalej „Opinią”), 
b) przekaże Generalnemu Wykonawcy wniosek o wstrzymanie robót budowlanych w Lokalu Mieszkalnym. 

4. Dział Sprzedaży przekaże Kupującemu Opinię w terminie 7 Dni Roboczych od dnia złożenia przez Kupującego 
kompletu dokumentów wskazanych w ust. 1 pkt a) oraz b) powyżej.  

5. W przypadku stwierdzenia w Opinii braku możliwości wprowadzenia Zmian Lokatorskich objętych Wnioskiem 
Wstępnym, Kupujący w terminie 5 Dni Roboczych od dnia przekazania mu Opinii będzie mógł, według własnego 
wyboru: 

a) dokonać korekty zakresu Zmian Lokatorskich objętych Wnioskiem Wstępnym w oparciu o informacje 
przekazane w Opinii albo 

b) złożyć w Dziale Sprzedaży oświadczenie o rezygnacji z wprowadzania Zmian Lokatorskich. 
Brak złożenia przez Kupującego w terminie określonym w niniejszym ustępie nowego Wniosku Wstępnego lub 
oświadczenia o rezygnacji z wprowadzania Zmian Lokatorskich uznany zostanie za rezygnację przez Kupującego 
z wprowadzenia Zmian Lokatorskich. 
6. W przypadku stwierdzenia w Opinii możliwości wprowadzenie Zmian Lokatorskich Kupujący zobowiązany będzie 

do złożenia w Dziale Sprzedaży  w terminie 3 Dni Roboczych od dnia przekazania mu Opinii: 
a) wniosku o wprowadzenie Zmian Lokatorskich (zwanego dalej „Wnioskiem o Zmiany Lokatorskie”) 

potwierdzającego zakres zmian zaproponowanych we Wniosku Wstępnym,  
a także  

b) potwierdzenia wpłaty kwoty w wysokości 500 zł (słownie: pięćset złotych) brutto na rachunek bankowy nr 68 
1090 1056 0000 0001 4757 8695 tytułem opłaty za uzyskanie przez Dewelopera  Stanowiska Biura 
Projektowego oraz Wyceny, o których mowa w ust. 7 poniżej (zwanej dalej „Opłatą od wniosku”). Po 
przekazaniu Kupującemu Stanowiska Biura Projektowego i Wyceny, Opłata od wniosku nie podlega zwrotowi.   

Brak złożenia przez Kupującego w terminie określonym w niniejszym ustępie Wniosku o Zmiany Lokatorskie oraz 
potwierdzenia wpłaty wskazanej powyżej kwoty uznany zostanie za rezygnację przez Kupującego z wprowadzenia 
Zmian Lokatorskich. 
7. Wniosek o Zmiany Lokatorskie przekazany zostanie za pośrednictwem Działu Sprzedaży do: 

a) Biura Projektowego celem uzyskania przez Dewelopera stanowiska Biura Projektowego odnośnie: (i) 
ostatecznej weryfikacji możliwości wprowadzenia wnioskowanych przez Kupującego Zmian Lokatorskich, (ii) 
określenia, czy zmiany te stanowią istotne odstąpienie od projektu budowalnego oraz (iii) określenia kosztu 
wykonania przez Biuro Projektowe zmian w projekcie w celu wprowadzenia Zmian Lokatorskich (zwanego dalej 
„Stanowiskiem Biura Projektowego”); 

b) Generalnego Wykonawcy celem uzyskania przez Dewelopera wyceny robót budowlanych oraz materiałów 
niezbędnych do zrealizowania wnioskowanych przez Kupującego Zmian Lokatorskich (zwanej dalej „Wyceną”).  

8. Dział Sprzedaży przekaże Kupującemu Stanowisko Biura Projektowego oraz Wycenę w terminie 20 Dni Roboczych 
od dnia złożenia przez Kupującego dokumentów, o których mowa w ust. 6 pkt a) oraz b) powyżej. Po przekazaniu 
Kupującemu Stanowiska Biura Projektowego oraz Wyceny, Deweloper wystawi fakturę.  

9. Jeżeli wszystkie wnioskowane przez Kupującego Zmiany Lokatorskie będą stanowić istotne odstąpienie od projektu 
budowlanego, co w konsekwencji wymagałoby uzyskania zamiennego pozwolenia na budowę dla Przedsięwzięcia 
Deweloperskiego,  Deweloper odmówi ich wprowadzenia, a procedura wprowadzenia Zmian Lokatorskich 
zakończy się. 

10. Jeżeli niektóre z wnioskowanych przez Kupującego Zmian Lokatorskich będą stanowić istotne odstąpienie od 
projektu budowlanego, które wymagałoby uzyskania zamiennego pozwolenia na budowę dla Przedsięwzięcia 
Deweloperskiego,  Deweloper odmówi ich wprowadzania, zaś co do pozostałych zmian obowiązywać będzie 
procedura wskazana poniżej. 

11. Kupujący zobowiązany będzie, złożyć w Dziale Sprzedaży w terminie 3 Dni Roboczych od dnia otrzymania od 
Działu Sprzedaży Stanowiska Biura Projektowego oraz Wyceny: 

a) oświadczenie  potwierdzające jego wolę wprowadzenia Zmian Lokatorskich, albo 
b) oświadczenie o rezygnacji z wprowadzania Zmian Lokatorskich.  
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Brak złożenia przez Kupującego oświadczenia w terminie określonym w niniejszym ustępie uznany zostanie za 
rezygnację przez Kupującego z wprowadzenia Zmian Lokatorskich. 
12. W terminie 7 Dni Roboczych od dnia złożenia przez Kupującego oświadczenia potwierdzającego  jego wolę 

wprowadzenia  Zmian Lokatorskich, Deweloper i Kupujący zawrą aneks do Umowy, na mocy którego: 
a) projekt Lokalu Mieszkalnego (zał. nr 2 do Umowy) i/lub standard wykończenia Lokalu Mieszkalnego (zał. nr 3 

do Umowy) zmieniony/one zostanie/zostaną z uwzględnieniem Zmian Lokatorskich oraz 
b) Cena Całkowita zostanie powiększona o kwotę stanowiącą sumę: (i) Wyceny oraz (ii) kosztu wykonania przez 

Biuro Projektowe zmian/dodatkowej dokumentacji w związku z wprowadzeniem Zmian Lokatorskich, 
wskazanego w Stanowisku Biura Projektowego. 

13. W przypadku braku zawarcia w terminie wskazanym w ust. 12 powyżej aneksu do Umowy z winy Kupującego, 
Lokal Mieszkalny zostanie wykonany zgodnie z projektem budowlanym i wykonawczym bez uwzględnienia Zmian 
Lokatorskich.  

 
§ 4  

Postanowienia końcowe 
1. Aneks do Umowy wprowadzający Zmiany Lokatorskie w Lokalu Mieszkalnym wymaga formy aktu notarialnego. 
2. Pozostałe oświadczenia Kupującego oraz Dewelopera mogą być składane: 

a) w formie pisemnej – listem poleconym lub doręczane osobiście, na adres danej Strony wskazany w Umowie 
(dla skutków doręczenia stosuje się wówczas przepisy kodeksu cywilnego) lub 

b) w formie skanów dokumentów przesłanych na adres e-mail: 
- dla oświadczeń skierowanych do Kupującego – na adres e-mail wskazany przez Kupującego w Umowie; 
- dla oświadczeń skierowanych do Dewelopera (Działu Sprzedaży) – na adresy e-mail przedstawicieli Działu 
Sprzedaży, których lista jest dostępna w biurze Działu Sprzedaży w Warszawie przy ul. Bartyckiej 85 lok. U1. 

3. W przypadku komunikacji za pośrednictwem e-mail Strony jako dzień doręczenia oświadczenia przyjmują dzień 
wysłania wiadomości e-mail do drugiej Strony. 
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ZAŁĄCZNIK NR 6 
 
PLAN Z OZNACZENIEM BUDYNKU 
 

 



 

ZAŁĄCZNIK NR 7 
 
INFORMATOR DLA NABYWCY 

 
Szanowni Państwo 
 
W związku z podpisaniem przez Państwa umowy 
deweloperskiej z APM Tarchomin spółką z ograniczoną 
odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie, (dalej: 
deweloper) Santander Bank Polska S.A przedstawia 
poniżej podstawowe zasady związane z prowadzeniem 
otwartego mieszkaniowego rachunku powierniczego dla 
dewelopera.  
 

I. Przeznaczenie rachunku powierniczego 
Rachunek powierniczy służy gromadzeniu środków 
pieniężnych wpłacanych przez Państwa na cele określone 
w umowie deweloperskiej, z którego wypłata 
zdeponowanych środków na rzecz dewelopera następuje 
zgodnie z harmonogramem przedsięwzięcia 
deweloperskiego określonego w tej umowie. 
 

II. Ochrona środków na rachunku 
1. Otwarty mieszkaniowy rachunek powierniczy 

podlega regulacjom ustawy z dnia z dnia 16 
września 2011 r. o ochronie praw nabywcy lokalu 
mieszkalnego lub domu jednorodzinnego (dalej: 
ustawa deweloperska) oraz ustawy z dnia 29 
sierpnia 1997 r. – Prawo bankowe. 

 
2. Środki znajdujące się na rachunku powierniczym nie 

podlegają zajęciu komorniczemu, a w razie 
upadłości dewelopera stanowią osobną masę 
upadłości, która służy zaspokojeniu w pierwszej 
kolejności nabywców. 

 
3. Środki zdeponowane na rachunku są chronione 

przez obowiązkowy system gwarantowania 
depozytów, zgodnie z zgodnie z Ustawą z dnia 10 
czerwca 2016 r. o Bankowym Funduszu 
Gwarancyjnym, systemie gwarantowania 
depozytów oraz przymusowej restrukturyzacji. W 
granicach wynikających z Państwa udziału w kwocie 

zgromadzonej na rachunku, deponentem jest 
nabywca, a w granicach pozostałej kwoty – inni 
nabywcy oraz deweloper. Wraz z niniejszym 
Informatorem otrzymujecie Państwo  Arkusz 
informacyjny przedstawiający zakres ochrony.  

 
4. Bank oświadcza, że udostępnia w postaci 

elektronicznej na stronie internetowej 
www.santander.pl, aktualną treść Arkusza, który 
może być przez Nabywcę pobrany, przechowany i 
odtwarzany w zwykłym toku czynności. 

 
 

III. Umowa deweloperska a umowa rachunku 
powierniczego 

1. Umowa deweloperska zawiera podstawowe 
informacje dotyczące umowy rachunku 
powierniczego, którą deweloper zawarł z  
Santander Bank Polska S.A: numer rachunku, 
zasady dysponowania środkami pieniężnymi 
zgromadzonymi na rachunku oraz informacje o 
kosztach prowadzenia rachunku. Wszelkie zmiany 
umowy rachunku powierniczego w powyższym 
zakresie wymagają zmiany zawartej z Państwem 
umowy deweloperskiej. 

 
2. Zmiana umowy rachunku powierniczego w jej 

pozostałej części, zgodnie z przepisami ustawy z 
dnia z dnia 16 września 2011 r. o ochronie praw 
nabywcy lokalu mieszkalnego lub domu 
jednorodzinnego, wymaga Państwa odrębnie 
wyrażonej zgody. 

 
IV. Zasady wpłat na rachunek powierniczy 

1. Umowa deweloperska zawiera informację o dwóch 
numerach rachunków bankowych: numerze 
rachunku powierniczego i numerze rachunku do 
wpłat.  

 
2. Każdy z nabywców lokalu ma przydzielony osobny 

numer rachunku do wpłat, choć dla dewelopera jest 
to nadal ten sam rachunek powierniczy. Dokonując 
przelewu lub wpłacając gotówkę na numer rachunku 
przeznaczony do wpłat, w istocie przekazujecie 
Państwo środki na rachunek powierniczy 
dewelopera. Wpłaty kierowane na określony numer 

do wpłat automatycznie rozpoznawane są przez 
system informatyczny banku jako dokonywane 
przez konkretnego nabywcę do konkretnej umowy 
deweloperskiej, co ułatwia księgowanie środków. 
Środki przekazywane przez Państwa są w ten 
sposób jednoznacznie identyfikowane i przypisane 
jako wpłata do podpisanej przez Państwa umowy 
deweloperskiej.  

 
3. Harmonogram wpłat na rachunek powierniczy – 

zasady płatności ceny określane są przez 
dewelopera oraz nabywcę w umowie deweloperskiej 
i pozostają poza zakresem zainteresowania Banku.  

 
V. Ewidencja środków 

Zgodnie z ustawą deweloperską, Bank prowadzi jeden 
rachunek powierniczy dla całego przedsięwzięcia 
deweloperskiego. Dodatkowo jednak w ramach tego 
jednego rachunku powierniczego prowadzone są dla 
poszczególnych nabywców subkonta. Na nie będących 
odrębnymi rachunkami subkontach ewidencjonowane 
są:  
 wpłaty nabywców – są one automatycznie 

księgowane na odpowiednim subkoncie na 
podstawie numeru konta do wpłat,   

 wypłaty w części przypadającej na poszczególnych 
nabywców, proporcjonalnie do zaawansowania 
inwestycji i ceny wskazanej w umowie 
deweloperskiej.  

 
VI. Realizacja wypłat 

1. Wypłaty z otwartego mieszkaniowego rachunku 
powierniczego realizowane są wraz z postępem 
inwestycji. Deweloper informuje Bank o zakończeniu 
każdego etapu, tak jak został on opisany w 
harmonogramie przedsięwzięcia deweloperskiego. 
W oparciu o wpisy zawarte w dzienniku budowy, 
dodatkowe dokumenty przedkładane przez 
dewelopera oraz wizję lokalną na placu budowy, 
Bank dokonuje weryfikacji stanu zaawansowania 
robót. Na zlecenie Banku działają w tym zakresie 
renomowane firmy doradcze.  

 
2. Tylko w razie pozytywnego wyniku kontroli, Bank 

dokonuje wypłaty na rzecz dewelopera odpowiedniej 
transzy środków zgromadzonych na rachunku 
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powierniczym. Na wypłacaną deweloperowi kwotę 
składają się wypłaty z subkont poszczególnych 
nabywców. Z subkonta każdego nabywcy wypłacana 
jest za dany etap taka kwota, jaka wynika z 
pomnożenia procentowego udziału kosztów danego 
etapu w łącznym koszcie inwestycji oraz ceny 
ustalonej w umowie deweloperskiej. 

 
3. Jeżeli w chwili ukończenia danego etapu nabywca 

zdążył wpłacić część ceny wyższą, niż wynikałaby z 
zaawansowania prac (na przykład wpłacił 50% ceny, 
podczas gdy ukończono pierwszy etap 
odpowiadający 20% kosztów), wówczas na 
subkoncie nabywcy po dokonanej wypłacie 
pozostaje jeszcze nadwyżka środków. Deweloper 
otrzyma ją dopiero po ukończeniu kolejnego etapu 
(etapów). Jeżeli nabywca zawiera umowę 
deweloperską w momencie znacznego 
zaawansowania inwestycji (np. gdy ukończone są 
etapy odpowiadające 80% kosztów), wówczas jego 
wpłaty będą od razu przekazywane deweloperowi, 
do momentu w którym deweloperowi zostanie 
przekazana taka część ceny, jaka odpowiada 
zaawansowaniu prac i poniesionych kosztów.   

 
4. Niezależnie od wykazywania rzeczywistego stanu 

zaawansowania prac, deweloper musi 
udokumentować przeznaczenie kwoty wypłacanej z 
rachunku w ramach danej transzy. Zgodnie z 
przepisami, deweloper nie ma prawa dysponować 
środkami z rachunku powierniczego w celu innym 
niż realizacja danego przedsięwzięcia 
deweloperskiego. 

 
VII. Wstrzymanie wypłat 

1. W uzasadnionych sytuacjach Bank uprawniony jest 
do zawieszenia wypłat z rachunku powierniczego, 
nawet jeżeli konkretny etap został zatwierdzony pod 
kątem rzeczowym i finansowym. Bank chroni środki 
nabywców i może nie zezwolić na wypłatę, jeżeli 
wystąpiły okoliczności, które w ocenie Banku 
stanowią zagrożenie dla ukończenia inwestycji. 

 
2. Bank podejmuje decyzję po wszechstronnym 

rozważeniu wszystkich znanych sobie okoliczności 

sprawy, biorąc pod uwagę również interes 
nabywców. 

 
VIII. Odstąpienie od umowy deweloperskiej 

1. Odstąpienie od umowy deweloperskiej przez 
którąkolwiek ze stron na podstawie art. 29 ustawy 
deweloperskiej powoduje konieczność rozliczenia się 
Banku z nabywcą. Zanim jednak to nastąpi, Bank 
musi uzyskać pewność, że do odstąpienia 
rzeczywiście doszło, w związku z czym bada warunki 
formalne odstąpienia na postawie następujących 
dokumentów: 
 oświadczenie o odstąpieniu od umowy 

deweloperskiej, zawierające powołanie się na 
art. 29 ustawy deweloperskiej, złożone przez 
stronę odstępującą od umowy, podpisane przez 
osoby wskazane na karcie wzorów podpisów, 
odpowiednio: dewelopera albo nabywcy, 
względnie z podpisem poświadczonym 
notarialnie, 

 dokument potwierdzający należytą 
reprezentację strony odstępującej (w 
przypadku składania oświadczeń przez 
pełnomocników, niezbędne jest przedłożenie 
pełnomocnictwa w formie pisemnej z notarialnie 
poświadczonym podpisem), 

 dokument stanowiący dowód doręczenia 
drugiej stronie umowy deweloperskiej 
oświadczenia o odstąpieniu od umowy (na 
przykład: pocztowe potwierdzenie odbioru), 

 jeżeli oświadczenie o odstąpieniu od umowy 
deweloperskiej składa nabywca, a do księgi 
wieczystej został złożony wniosek o wpis 
roszczenia o przeniesienie własności 
nieruchomości – dodatkowo zgoda nabywcy o 
wykreślenie roszczenia, w formie pisemnej z 
podpisem notarialnie poświadczonym. 

 
2. Bank nie bada natomiast, czy zaszły przyczyny 

ustawowe uprawniające dewelopera lub nabywcę do 
odstąpienia od umowy, ponieważ rozstrzygnięcie 
ewentualnego sporu w tym zakresie należy do sądu 
powszechnego. 

 

3. Terminy wypłaty środków na rzecz nabywcy w 
wypadku odstąpienia od umowy deweloperskiej są 
następujące: 
 zwrot następuje co do zasady w terminie 14 dni 

od dostarczenia Bankowi kompletu poprawnych 
dokumentów składających się na formalne 
warunki odstąpienia od umowy (patrz wyżej). O 
ewentualnych brakach dokumentacji Bank 
zawiadamia stronę odstępującą od umowy, 

 
4. Zwrot środków po odstąpieniu od umowy dotyczy 

takiej kwoty, jaka nie została wypłacona dotychczas 
przez dewelopera. Oznacza to, że zwrot z rachunku 
bankowego uwzględnia saldo danego subkonta, a 
nie całość dokonanych wpłat. Różnicy pomiędzy 
kwotą wpłaconą na poczet ceny lokalu a kwotą 
zwróconą przez Bank z rachunku powierniczego 
należy domagać się od dewelopera, a nie od Banku.  

 
IX. Rozwiązanie umowy deweloperskiej 

1. W wypadku rozwiązania umowy deweloperskiej w 
innym  trybie niż odstąpienie na podstawie art. 29 
ustawy deweloperskiej, Bank zobowiązany jest do 
wykonania wspólnej dyspozycji nabywcy i 
dewelopera. 

 
2. W wypadku, w którym Bank nie otrzyma zgodnego 

oświadczenia stron w przedmiocie wypłaty w 
terminie 3 miesięcy od daty otrzymania przez Bank 
informacji o rozwiązaniu umowy, Bank jest 
uprawniony do złożenia kwoty stanowiącej saldo 
indywidualnego subkonta nabywcy do depozytu 
sądowego. 

 
X. Wypowiedzenie umowy rachunku 

1. Umowa rachunku powierniczego może zostać 
wypowiedziana wyłącznie przez Bank (deweloper nie 
posiada takiego prawa) i to tylko z ważnych 
powodów. Bank podejmuje decyzję po 
wszechstronnym rozważeniu wszystkich znanych 
sobie okoliczności, biorąc pod uwagę również interes 
nabywców. 

 
2. Rozwiązanie umowy rachunku powierniczego 

oznacza, że: 
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 Bank przelewa środki na nowy rachunek 
powierniczy, otwarty przez dewelopera w innym 
banku, albo 

 jeżeli w  terminie 60 dni deweloper nie otworzy 
rachunku w innym banku, środki zgromadzone 
na rachunku podlegają zwrotowi na rzecz 
poszczególnych nabywców, przy czym zwrotowi 
podlega saldo danego subkonta, a nie całość 
dokonanych wpłat. 

 
XI. Składanie reklamacji 

1. Prawo składania reklamacji związanych z 
wykonywaniem umowy rachunku powierniczego 
przysługuje zarówno deweloperowi, jak i nabywcy. 
Reklamacje składane przez nabywcę nie mogą 
dotyczyć sfery chronionej tajemnicą bankową osób 
trzecich, w szczególności: wpłat i wypłat innych 
nabywców. 
 

2. Reklamacja może zostać złożona: 
a)  ustnie: osobiście lub telefonicznie w dowolnej 
jednostce organizacyjnej Banku zajmującej się 
obsługą klienta,  
b) pisemnie: przesyłką pocztową na adres siedziby 
Banku lub jego dowolnej jednostki organizacyjnej 
zajmującej się obsługą klienta lub poprzez kuriera 
lub posłańca lub osobiście w dowolnej jednostce 
organizacyjnej Banku zajmującej się obsługą 
klienta,  
c) w formie elektronicznej poprzez formularz 
reklamacyjny na stronie internetowej Banku.  
Odpowiednie adresy oraz numery telefonów Banku 
dostępne są w jednostkach organizacyjnych Banku 
zajmujących się obsługą klienta oraz wskazane są 
na stronie internetowej Banku www.santander.pl.  

 
3. Jakkolwiek reklamacja zostanie przyjęta w każdy 

wskazany powyżej sposób, odpowiedź na 
reklamację zostanie udzielona najszybciej, jeżeli 
reklamacja zostanie złożona do jednostki Banku, 
której adres oraz numer telefonu podane są poniżej, 
oraz będzie zawierała dane dewelopera i numer 
rachunku dewelopera.  

 
4. Odpowiedź na reklamację zostanie udzielona przez 

Bank listownie lub w formie elektronicznej na adres 

poczty elektronicznej nabywcy wskazany w karcie 
wzorów podpisów Nabywcy, bez zbędnej zwłoki, 
jednak nie później niż w terminie 30 dni od daty 
otrzymania reklamacji. W szczególnie 
skomplikowanych przypadkach uniemożliwiających 
rozpatrzenie reklamacji i udzielenie odpowiedzi w 
terminie 30 dni termin udzielenia odpowiedzi może 
zostać wydłużony maksymalnie do 60 dni, po 
uprzednim wyjaśnieniu osobie składającej 
reklamację przyczyn opóźnienia i wskazania 
okoliczności wymagających dodatkowego  ustalenia. 

 
5. Szczegółowe informacje dotyczące trybu wnoszenia 

i rozpatrywania reklamacji przez Bank  dostępne są 
na stronie internetowej Banku www.santander.pl 
oraz w jednostkach organizacyjnych Banku 
zajmujących się obsługą klienta. 
 

6. Począwszy od 1 stycznia 2016 r., spór między 
nabywcą a Bankiem, w sytuacji nieuwzględnienia 
przez Bank reklamacji nabywcy, może być 
zakończony w drodze pozasądowego postępowania 
w sprawie rozwiązywania sporów przed Rzecznikiem 
Finansowym, w trybie określonym w ustawie z dnia 
5 sierpnia 2015 r. o rozpatrywaniu reklamacji przez 
podmioty rynku finansowego i o Rzeczniku 
Finansowym. 

 
XII. Komunikacja z Bankiem 

1. Zgodnie z ustawą deweloperską, nabywca ma prawo 
do informacji o swoich wpłatach na rachunek 
powierniczy oraz o wypłatach dokonywanych w 
ramach jego subkonta. W związku z powyższym, na 
pisemne żądanie nabywcy, składane nie częściej niż 
raz w miesiącu kalendarzowym - Bank generuje 
zestawienia wpłat i wypłat, zaewidencjonowanych 
na jego subkoncie, i przekazuje je nabywcy. 

 
2. Aby prawidłowo prowadzić subkonto nabywcy oraz 

wykonywać inne obowiązki wynikające z ustawy 
deweloperskiej oraz umowy rachunku 
powierniczego, a także zapewnić odpowiednie 
standardy w zakresie bezpieczeństwa 
przekazywania informacji objętych tajemnicą 
bankową, Bank powinien posiadać: 

 wzór podpisu nabywcy – będzie on używany do 
weryfikacji, czy korespondencja kierowana na 
adres Banku rzeczywiście pochodzi od nabywcy, 

 dane nabywcy, w szczególności adres, numer 
telefonu oraz adres poczty elektronicznej, jak 
również wybrany przez nabywcę sposób 
komunikacji z Bankiem, 

 numer rachunku bankowego, na który Bank 
winien przekazywać ewentualne zwroty. 
 

3. Powyższy wzór podpisu oraz inne dane znajdują się 
w osobnym dokumencie – karcie wzoru podpisu, 
który podpisywany jest przez nabywcę wraz z 
umową deweloperską i przekazywany następnie do 
Banku przez dewelopera.  

 
4. Dla prawidłowego realizowania wskazanych 

obowiązków, Bank musi dysponować danymi 
aktualnymi, stąd ważne jest, aby wszyscy nabywcy 
informowali Bank o każdorazowej zmianie danych, 
za pośrednictwem dewelopera bądź poprzez kontakt 
z poniżej wskazaną jednostką Banku. Zmiana wzoru 
podpisu powinna być poświadczona przez 
notariusza. 

 
5. Jednostką Banku odpowiedzialną za prowadzenie 

rachunków powierniczych i wyznaczoną do 
kontaktów z nabywcami lokali jest: 

 
 Santander Bank Polska S.A.,  
Pion Bankowości Biznesowej i Korporacyjnej, 
Zespół Obsługi Kredytowej Finansowania 
Specjalistycznego , Al. Jana Pawła II 17, 00-854 
Warszawa,  
mieszkaniowy.rachunek.powierniczy.warszawa
@santander.pl 
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ARKUSZ INFORMACYJNY DLA DEPONENTÓW 

Depozyty w   Santander Bank Polska S.A są gwarantowane przez: Bankowy Fundusz Gwarancyjny1)  

Zakres ochrony: równowartość w złotych 100 000 euro w odniesieniu do każdego deponenta w jednym 

podmiocie objętym systemem gwarantowania.2) 

 Santander Bank Polska S.A korzysta z następujących znaków towarowych: Santander 
Bank Polska S.A., placówki partnerskie Santander Bank Polska S.A.  

Jeżeli deponent posiada więcej depozytów w tym samym podmiocie objętym 

systemem gwarantowania: 

wszystkie depozyty w tym samym podmiocie objętym systemem gwarantowania są sumowane, a 

suma podlega limitowi  równowartości w złotych 100 000 euro 3)  

Jeżeli deponent posiada wspólny rachunek z inną osobą / innymi osobami: limit równowartości w złotych 100 000 euro ma zastosowanie do każdego z deponentów oddzielnie4) 

Okres wypłaty w przypadku niewypłacalności podmiotu objętego systemem 

gwarantowania: 

7 dni roboczych5) 
 

Waluta wypłaty: Złoty 

Kontakt: Bankowy Fundusz Gwarancyjny,  
ul. ks. Ignacego Jana Skorupki 4, 00-546 Warszawa 
Telefon: 22 58 30 700, 22 58 30 701 
Faks: 22 58 30 589 
E-mail: kancelaria@bfg.pl 

Informacje dodatkowe: https://www.bfg.pl/ 

Potwierdzenie otrzymania przez deponenta6:   

Informacje dodatkowe: 
1) System odpowiedzialny za ochronę depozytu.  

Bankowy Fundusz Gwarancyjny jest odpowiedzialny za ochronę depozytów.  

 
2) 3) Ogólny zakres ochrony. 

Jeżeli depozyt nie jest dostępny, gdyż podmiot objęty systemem gwarantowania nie jest w stanie wypełnić swoich zobowiązań finansowych, wypłaty na rzecz deponentów dokonuje Bankowy Fundusz Gwarancyjny. Kwota 
wypłaty wynosi maksymalnie równowartość w złotych 100 000 euro w odniesieniu do każdego deponenta w jednym podmiocie objętym systemem gwarantowania. Oznacza to, że w celu określenia kwoty objętej gwarancją 
sumowane są wszystkie depozyty ulokowane w tym samym podmiocie objętym systemem gwarantowania. Przykładowo, jeżeli deponent posiada równowartość w złotych 90 000 euro na rachunku oszczędnościowym i 
równowartość w złotych 20 000 euro na rachunku bieżącym w tym samym podmiocie objętym systemem gwarantowania, wypłacona zostanie jedynie kwota równowartości w złotych 100 000 euro. 
Metoda ta jest również stosowana w przypadku, gdy podmiot objęty systemem gwarantowania prowadzi działalność pod różnymi znakami towarowymi.  Santander Bank Polska S.A działa również pod nazwą  placówki 
partnerskie Santander Bank Polska S.A.. Oznacza to, że suma wszystkich depozytów ulokowanych pod jednym lub wieloma z tych znaków towarowych jest gwarantowana łącznie do wysokości równowartości w złotych 
100 000 euro. Do obliczenia równowartości euro w złotych przyjmuje się kurs średni ogłaszany przez Narodowy Bank Polski w dniu spełnienia warunku gwarancji, w rozumieniu art. 2 pkt 10 ustawy z dnia 10 czerwca 2016 
r. o Bankowym Funduszu Gwarancyjnym,  systemie gwarantowania depozytów oraz przymusowej restrukturyzacji (Dz. U. poz. 996), wobec danego podmiotu objętego systemem gwarantowania depozytów. 

 
4) Limit ochrony wspólnych rachunków.  
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W przypadku wspólnych rachunków limit równowartości w złotych 100 000 euro stosuje się do każdego z deponentów. Jednakże depozyty na rachunku, do którego dwie lub więcej osób jest 
uprawnionych jako członkowie spółki osobowej, stowarzyszenia lub jednostki organizacyjnej nieposiadającej osobowości prawnej, której odrębna ustawa przyznaje zdolność prawną, są do celów 
obliczenia górnego limitu równowartości w złotych 100 000 euro sumowane i traktowane jako depozyt jednego deponenta. 
W przypadku gdy środki lub należności deponenta będącego osobą fizyczną pochodzą z: 
1) odpłatnego zbycia: 

a) nieruchomości zabudowanej budynkiem mieszkalnym jednorodzinnym w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (Dz. U. z 2016 r. poz. 290, z późn. zm.), 
jej części lub udziału w takiej nieruchomości,  

b) prawa użytkowania wieczystego gruntu zabudowanego budynkiem mieszkalnym jednorodzinnym w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane lub udziału w 
takim prawie, 

c) samodzielnego lokalu mieszkalnego w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 24 czerwca 1994 r. o własności lokali (Dz. U. z 2015 r. poz. 1892) stanowiącego odrębną nieruchomość lub 
udziału w takim lokalu, gruntu lub udziału w gruncie albo prawa użytkowania wieczystego gruntu lub udziału w takim prawie, związanych z tym lokalem, 

d) spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu o przeznaczeniu mieszkalnym lub udziału w takim prawie 
 – jeżeli zbycie to nie nastąpiło w ramach wykonywanej działalności gospodarczej, 

2) wykonania na rzecz deponenta umownego lub sądowego podziału majątku po ustaniu małżeńskiej wspólności majątkowej, 
3) nabycia przez deponenta spadku, wykonania na jego rzecz zapisu lub otrzymania przez niego zachowku,  
4) wypłaty sumy ubezpieczenia z tytułu umowy ubezpieczenia na życie w związku ze  śmiercią osoby ubezpieczonej lub dożyciem przez nią oznaczonego wieku, 
5) wypłaty sumy ubezpieczenia z tytułu umowy ubezpieczenia następstw nieszczęśliwych wypadków w związku z uszkodzeniem ciała, rozstrojem zdrowia lub śmiercią osoby ubezpieczonej 

wskutek nieszczęśliwego wypadku, 
6) wypłaty odprawy pieniężnej na warunkach i w wysokości określonych w przepisach odrębnych, 
7) wypłaty odprawy emerytalnej lub rentowej, o której mowa w art. 921 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. - Kodeks pracy (Dz. U. z 2014 r. poz. 1502, z późn. zm.) lub odrębnych przepisach, 

na warunkach i w wysokości określonych w tych przepisach 
– są one objęte ochroną gwarancyjną, w terminie 3 miesięcy od dnia wpływu środków na rachunek lub powstania należności, do wysokości stanowiącej różnicę pomiędzy dwukrotnością limitu 

równowartości w złotych 100 000 euro a sumą pozostałych środków i należności deponenta, nie wyższą jednak niż limit równowartości w złotych 100 000 euro. Po tym terminie środki 
i należności deponenta są objęte obowiązkowym systemem gwarantowania depozytów na zasadach ogólnych, tj. do wysokości równowartości w złotych 100 000 euro. 

W przypadku gdy środki pochodzą z wypłaty odszkodowania za szkodę wyrządzoną przestępstwem lub zadośćuczynienia za doznaną krzywdę, odszkodowania lub zadośćuczynienia, o którym 
mowa w art. 552 ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. – Kodeks postępowania karnego (Dz. U. poz. 555, z późn. zm.), są one objęte ochroną  gwarancyjną, w terminie 3 miesięcy od dnia wpływu 
środków na rachunek lub powstania należności – w całości. Po tym terminie te środki i należności są objęte obowiązkowym systemem gwarantowania depozytów na zasadach ogólnych, tj. do 
wysokości równowartości w złotych 100 000 euro. 
Dalsze informacje można uzyskać na następującej stronie internetowej: https://www.bfg.pl. 

5) Wypłata. 
 
Podmiotem odpowiedzialnym za wypłatę środków gwarantowanych jest Bankowy Fundusz Gwarancyjny (ul. ks. Ignacego Jana Skorupki 4, 00-546 Warszawa, tel. 22 58 30 700 lub 22 58 30 
701, faks: 22 58 30 589, e-mail: kancelaria@bfg.pl, strona internetowa: https://www.bfg.pl.) 
Wypłata następuje (w kwocie równowartości w złotych do 100 000 euro) najpóźniej w terminie 7 dni roboczych od dnia spełnienia warunku gwarancji, o którym mowa w art. 2 pkt 10 ustawy z 
dnia 10 czerwca 2016 r. o Bankowym Funduszu Gwarancyjnym, systemie gwarantowania depozytów oraz przymusowej restrukturyzacji, wobec danego podmiotu objętego systemem 
gwarantowania depozytów. 
W przypadkach określonych w art. 36 ustawy z dnia 10 czerwca 2016 r. o Bankowym Funduszu Gwarancyjnym, systemie gwarantowania depozytów oraz przymusowej restrukturyzacji termin 
7-dniowy może zostać wydłużony. 
Jeżeli wypłata środków gwarantowanych nie nastąpiła w tych terminach, należy skontaktować się z Bankowym Funduszem Gwarancyjnym, ponieważ termin wnoszenia roszczeń o ich wypłatę 
może ulec przedawnieniu. Dalsze informacje można uzyskać na następującej stronie internetowej: https://www.bfg.pl. 

6) W przypadku gdy deponent korzysta z bankowości internetowej, udostępnienie arkusza informacyjnego oraz potwierdzenie jego otrzymania może nastąpić środkami komunikacji elektronicznej. 
 
Inne istotne informacje. 

Zasadniczo depozyty wszystkich klientów indywidualnych i przedsiębiorstw są chronione przez systemy gwarancji depozytów. Informacje o wyjątkach obowiązujących w odniesieniu do 
określonych depozytów zamieszczone są na stronie internetowej właściwego systemu gwarancji depozytów. Na odpowiednie zapytanie również podmiot objęty systemem gwarantowania udziela 
informacji o tym, czy określone produkty są objęte ochroną, bądź nie są objęte ochroną. Jeżeli depozyty są gwarantowane, podmiot objęty systemem gwarantowania potwierdza to także na 
wyciągu z rachunku. 

 
Klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych 
osobowych dla nabywców lokali, wpłacających środki na 
mieszkaniowe rachunki powiernicze 

 
Na podstawie art. 13 ust. 1 i ust. 2 oraz art. 14 ust. 1 i ust. 
2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 

2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób 
fizycznych w związku z przetwarzaniem danych 
osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich 
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danych oraz uchylenia dyrektywy 95/56/WE (dalej jako: 
„RODO”) stosowanego od 25 maja 2018 r. informujemy 
Państwa o sposobie i celu, w jakim przetwarzamy 
Państwa dane osobowe (dalej jako: „Dane”), a także o 
przysługujących Państwu prawach związanych z ochroną 
danych.   
 
 
1. Kto jest odpowiedzialny za przetwarzanie 
danych i z kim można się skontaktować? 
 
Administratorem Państwa danych jest  Santander Bank Polska 
S.A (dalej jako: „Bank”), z którym można się skontaktować: 
• pisemnie, kierując korespondencję pod adresem:  
Santander Bank Polska S.A, Pion Bankowości Biznesowej i 
Korporacyjnej, Zespół Obsługi Kredytowej Finansowania 
Specjalistycznego , Al. Jana Pawła II 17, 00-854 Warszawa,  
• e-mailowo, pod adresem: 
mieszkaniowy.rachunek.powierniczy.warszawa@santander.pl 
oraz w inny sposób wskazany na stronie www.santander.pl.  
Bank wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym można się 
skontaktować pisemnie, kierując korespondencję pod adresem:  
Santander Bank Polska S.A ul. Robotnicza 11, ul. 53-607 
Wrocław, z dopiskiem: „Inspektor ochrony danych” oraz e-
mailowo, pod adresem: 
mieszkaniowy.rachunek.powierniczy.warszawa@santander.pl  
 
2. Dlaczego, po co i na jakiej podstawie prawnej 
przetwarzamy Państwa dane? 
 
Przetwarzamy Państwa dane zgodnie z postanowieniami RODO i 
polskimi przepisami w zakresie ochrony danych. Przetwarzanie 
Pani/Pana Danych odbywać będzie się: 
 
a. Dla wypełnienia obowiązków prawnych (art. 6 ust. 1 lit 
c RODO) 
Jako Bank podlegamy szeregowi zobowiązań prawnych 
wynikających, np. z ustawy Prawo bankowe, Ustawy  o ochronie 
praw nabywcy lokalu mieszkalnego lub domu jednorodzinnego, 
Ustawy o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy i finansowaniu 
terroryzmu. O ile będzie to konieczne Państwa Dane będą 
przetwarzane w celu realizacji wymogów nakładanych przez 
wyżej wskazane regulacje, m.in.: w związku z realizacją umów 
mieszkaniowego rachunku powierniczego zawartych z 
deweloperem.  
 
b. Do celów wynikających z prawnie uzasadnionych 
interesów realizowanych przez Bank lub stronę trzecią (art. 6 ust. 
1 lit f RODO) 
Jeśli zajdzie taka potrzeba, przetwarzamy Państwa Dane, w celu 
ochrony prawnie uzasadnionych interesów własnych lub stron 
trzecich. Przykłady tego obejmują: zapobieganie przestępstwom 

dokonywanym na szkodę Banku, dochodzenie roszczeń oraz 
obronę przed roszczeniami, wewnętrzne cele administracyjne 
Banku. 
 
3. Komu możemy przekazywać dane? 
 
Dane mogą być udostępniane innym odbiorcom w celu 
wykonania ciążącego na Banku obowiązku prawnego lub dla 
celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów 
administratora lub strony trzeciej. 
 
Odbiorcami mogą być w szczególności: upoważnieni pracownicy 
Banku, Komisja Nadzoru Finansowego, Ministerstwo Finansów, w 
tym Generalny Inspektor Informacji Finansowej i inne instytucje 
ustawowo upoważnione do odbioru Państwa danych na 
podstawie odpowiednich przepisów prawa.  
 
4. Czy Państwa Dane zostaną przesłane do państwa 
trzeciego (poza Unię Europejską)? 
 
Państwa Dane nie będą przekazywane do odbiorców w krajach 
spoza Unii Europejskiej (dalej jako: „Państwa trzecie”). 
Jakiekolwiek przekazanie danych do państwa trzeciego będzie 
mogło mieć miejsce po uzyskaniu od Pani/Pana odpowiedniej 
zgody.  
 
5. Jak długo będą przetwarzane (przechowywane)  
Państwa dane? 
 
Państwa dane będą przetwarzane przez okres niezbędny do 
realizacji celów przetwarzania wskazanych w pkt 2, tj.: 
• w zakresie realizacji umów mieszkaniowego rachunku 
powierniczego zawartych pomiędzy deweloperem a Bankiem – 
do czasu zakończenia jej realizacji, a po tym czasie przez okres 
wymagany przez przepisy prawa lub dla realizacji ewentualnych 
roszczeń; 
• w zakresie wypełniania zobowiązań prawnych 
ciążących na Banku w związku z prowadzeniem działalności i 
realizacją zawartych umów – do czasu wypełnienia tych 
obowiązków przez Bank; 
• do czasu wypełnienia prawnie uzasadnionych 
interesów Banku stanowiących podstawę tego przetwarzania lub 
do czasu wniesienia przez Państwa sprzeciwu wobec takiego 
przetwarzania, o ile nie występują prawnie uzasadnione 
podstawy dalszego przetwarzania danych. 
 
6. Jakie prawa przysługują Państwu, aby dane były 
odpowiednio chronione?  
 
Mają Państwo prawo:  
• żądać dostępu do swoich danych, a także żądać ich 
sprostowania, ograniczenia ich przetwarzanie lub ich usunięcia; 

• wycofania w dowolnym momencie udzielonej 
wcześniej zgody na przetwarzanie danych w zakresie, jakiego 
dotyczy ta zgoda, z tym zastrzeżeniem, że wycofanie zgody nie 
będzie miało wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, 
którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem;  
• żądać przeniesienia dostarczonych Bankowi przez 
Państwo danych przetwarzanych w celu zawarcia i wykonywania 
umowy lub przetwarzanych na podstawie zgody. Przeniesienie 
polega na otrzymaniu od Banku Państwa danych w 
ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie 
nadającym się do odczytu maszynowego oraz prawie do  
przesłania ich innemu administratorowi danych, o ile jest to 
technicznie możliwe. Uprawnienie nie dotyczy danych, które 
stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa Banku; 
• wnieść skargę do organu nadzorczego, którym w 
Rzeczpospolitej Polskiej jest Prezes Urzędu Ochrony Danych 
Osobowych, jeśli Państwo uznają, że przetwarzanie Państwa 
danych narusza przepisy RODO. 
 
Ponadto mają Państwo prawo wnieść w dowolnym momencie 
sprzeciw wobec przetwarzania danych:  
• z przyczyn związanych z Pani/Pan szczególną sytuacją, 
gdy Bank przetwarza dane do celów wynikających z prawnie 
uzasadnionych interesów. 
 
Bank realizując Państwa prawa może zażądać dodatkowych 
informacji niezbędnych do potwierdzenia tożsamości. 
 
7. Czy mają Państwo obowiązek dostarczyć dane?  
 
W zakresie, w jakim przetwarzanie Państwa danych następuje w 
celu realizacji umowy mieszkaniowego rachunku powierniczego 
pomiędzy deweloperem a Bankiem, podanie przez Państwa 
danych jest warunkiem wykonywania tej umowy. Podanie 
danych ma charakter dobrowolny, lecz jest niezbędne do 
realizacji umowy mieszkaniowego rachunku powierniczego dla 
dewelopera zawartej przez dewelopera z Bankiem. Zgodnie z 
przepisami o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy i finansowaniu 
terroryzmu, jesteśmy szczególnie zobowiązani do 
zidentyfikowania Państwa oraz  do zebrania i zapisania Państwa 
danych. Abyśmy mogli spełnić te obowiązki przepisy wymagają 
dostarczenia Bankowi niezbędnych informacji i dokumentacji 
oraz niezwłocznego powiadomienia Banku o wszelkich zmianach. 
Konsekwencją niedostarczenia niezbędnych informacji oraz 
danych będzie skutkowała brakiem możliwości  realizowania 
umów oraz prowadzenia obsługi rachunku powierniczego 
stanowiącego środek ochrony środków nabywcy przewidzianych 
w Ustawie o ochronie praw nabywcy lokalu mieszkalnego lub 
domu jednorodzinnego. 
 
8. Skąd pozyskujemy Państwa dane i jakie są ich 
kategorie? 
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Dane przetwarzane przez Bank w ramach realizacji umowy 
mieszkaniowego rachunku powierniczego pochodzą 
bezpośrednio od Państwa. Bank przetwarza pewne kategorie 
danych, takie jak: dane identyfikujące klienta, dane kontaktowe 
klienta. Dane takie mogą pochodzić, m.in.: od dewelopera 
zawierającego umowę rachunku powierniczego z Bankiem. 
 
 
9.  W jakim stopniu korzystamy z automatycznego 
podejmowania decyzji, w tym profilowania? 
 
Nie stosujemy żadnych w pełni zautomatyzowanych procesów 
decyzyjnych, w tym opartych na profilowaniu dla ustanawiania i 
bieżącej obsługi umowy mieszkaniowego rachunku 
powierniczego. W przypadku, gdy będziemy realizować działania 
w indywidualnych przypadkach przy użyciu powyższych 
procedur, każdorazowo zostaną Państwo o tym fakcie 
poinformowani, gdy będzie to wymagane przez przepisy prawa. 
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ZAŁĄCZNIK NR 8 
 
KARTA WZORÓW PODPISÓW - WZÓR 

 
Deweloper: „APM Tarchomin” Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością 
  
Umowa deweloperska: REP A __2021 
  

KUPUJĄCY 
WYMAGANA LICZBA PODPISÓW: 

 

Imię i Nazwisko 
Nazwa i numer dokumentu 

tożsamości 
Wzór podpisu 

 
 
 

 

Imię ojca: 
 

Imię matki: 
 

Nazwisko rodowe: 
 

Data i miejsce urodzenia: 
 

Adres zamieszkania: 
 

Adres dla korespondencji: 
 

Nr PESEL: 
 

Nr NIP: 
 

Nr telefonu: 
 

Adres poczty elektronicznej: 
 

 

OŚWIADCZENIA NABYWCY 
 

Potwierdzam otrzymanie egzemplarza Informatora dla Nabywcy oraz wyrażam zgodę na jego treść. 

Zobowiązuję się do informowania Banku Santander Bank Polska S.A. o każdej zmianie danych, wskazanych w 
punkcie 1. Przyjmuję do wiadomości, iż niepoinformowanie Banku o zmianie danych może uniemożliwić mi realizację 
ustawowych uprawnień, a Bankowi zrealizowanie ustawowych obowiązków. 
Przyjmuję do wiadomości, iż komunikacja z Bankiem powinna następować w sposób określony w Informatorze dla 
Nabywcy, którego treść może być przez Bank aktualizowana. 

Wskazuję numer rachunku bankowego dla dokonywania przez Bank zwrotu przypadających mi środków pozostałych 
na mieszkaniowym rachunku powierniczym: 
 
 
Prowadzony na rzecz (imię, nazwisko, adres)  
 
 
Wskazuję jako podstawowy sposób komunikacji ze strony Banku Santander Bank Polska S.A. (zaznaczyć wybraną 
opcję): 

€ List zwykły kierowany na adres do korespondencji 

€ Poczta elektroniczna 
Wyrażam zgodę na doręczanie przez Bank Santander Bank Polska S.A. w określony wyżej sposób wszelkich 
informacji, oświadczeń i zawiadomień, w tym zmian Informatora dla Nabywcy.  

 
Data, podpis Nabywcy 

 
 
 
 
 
 

[MIEJSCE NA NOTARIALNE POŚWIADCZENIE PODPISU NABYWCY] 



 

 

ZAŁĄCZNIK NR 9 
 
WZÓR WSPÓLNEJ DYSPOZYCJI 
 

 
 

DYSPOZYCJA WSPÓLNA DEWELOPERA I NABYWCY WYPŁATY ŚRODKÓW 
 
 
Data: ____________ 
 
 
Santander Bank Polska S.A. 
Departament Finansowania Nieruchomości 
Atrium 1 
Al. Jana Pawła II 17 
00-854 Warszawa 
 
 
 
Szanowni Państwo, 
 
 
W związku z zawarciem pomiędzy Santander Bank Polska S.A. a 
____________________________________ w dniu ____________ roku Umowy mieszkaniowego 
rachunku powierniczego dla dewelopera („Umowa Rachunku”), składamy niniejszym wspólną 
dyspozycję wypłaty zgodnie z warunkami i informacjami poniżej: 
 

 

 

 

 
[treść Dyspozycji powinna odwoływać się do konkretnej Umowy deweloperskiej oraz precyzować, 

jakie kwoty mają być przekazane i komu – z detalami dot. rachunków bankowych] 
 
 
 
 

w imieniu Dewelopera       Nabywca 
 
 
 
 

________________________    ________________________ 
 
 


