
 

 

 

 
 

 

 

 

Stan na dzień sporządzenia prospektu informacyjnego 

 

02 października 2019 

PROSPEKT INFORMACYJNY 

CZĘŚĆ OGÓLNA 

I. DANE IDENTYFIKACYJNE I KONTAKTOWE DOTYCZĄCE DEWELOPERA 

DANE DEWELOPERA 

Deweloper LEMAL DOM Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością 

KRS 0000291031 

(dane identyfikacyjne (nazwa, forma prawna, nr KRS lub nr wpisu do CEiDG) 

Adres 26-600 RADOM Ul. Zwoleńska 11/o 

(adres lokalu przedsiębiorstwa) 

Nr NIP i REGON (NIP) (REGON) 

948-248-62-52 141128191 

Nr telefonu 
+48 48 332 06 78   +48 663 43 00 17 

Adres poczty elektronicznej 
listy@lemal.info 

Nr faksu 
+48 48 332 06 78 

Adres strony internetowej 

dewelopera 

www.lemal.info 

mailto:listy@lemal.info


 

 

Czy przeciwko deweloperowi 

prowadzono (lub prowadzi się) 

postępowania egzekucyjne na 

kwotę powyżej 100 000 zł 

Na dzień wydania prospektu informacyjnego nie prowadzi się i nie 
prowadzono przeciwko LEMAL DOM Sp. z o.o. z siedzibą w Radomiu 
postępowania egzekucyjnego na kwotę powyżej 100 000 zł. 

 

III. INFORMACJE DOTYCZĄCE NIERUCHOMOŚCI I PRZEDSIĘWZIĘCIA DEWELOPERSKIEGO 

INFORMACJE DOTYCZĄCE GRUNTU 

Adres i nr działki ewidencyjnej 1 Radom, ul. Zwoleńska 11, Działka nr 48/89, 48/73, 48/90 – Obręb 00-

32-Dzierzków 2, art. 140) Identyfikator 146301_1.0032.G31 

Nr księgi wieczystej RA1R/00123144/3; RA1R/00156618/7; RA1R/00139945/3 

Istniejące obciążenia hipoteczne 

nieruchomości lub wnioski o wpis 

w dziale czwartym księgi wieczystej 

Złożony wniosek hipoteki umownej do kwoty 3.356.280 zł (słownie: trzy 

miliony trzysta pięćdziesiąt sześć tysięcy dwieście osiemdziesiąt złotych 

00/100)  PLN ustanowionej na: 

1. Prawie własności nieruchomości stanowiącej działkę o numerze 

ewidencyjnym 48/89 o powierzchni 701 m2, położonej w Radomiu przy 

ul. Zwoleńskiej, dla której Sąd Rejonowy w Radomiu, VI Wydział Ksiąg 

Wieczystych, prowadzi księgę wieczystą KW nr RA1R/00156618/7,  

2. Prawie własności nieruchomości stanowiącej działkę o numerze 

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

II. DOŚWIADCZENIE DEWELOPERA 

HISTORIA I UDOKUMENTOWANE DOŚWIADCZENIE DEWELOPERA 

Spółka „Lemal Dom” jest spółką celową powstałą w 2007 roku w celu wybudowania na działce nr    

osiedla domów szeregowych – jednorodzinnych, oraz budynku wielorodzinnego znajdującego się na 

działce nr    powstałej po podziale działki nr 

PRZYKŁAD UKOŃCZONEGO PRZEDSIĘWZIĘCIA DEWELOPERSKIEGO (należy wskazać (o ile istnieją) trzy 

ukończone przedsięwzięcia deweloperskie, w tym ostatnie) 

LEMAL Sp. z o.o. zrealizowała w ciągu ostatnich lat, trzy projekty deweloperskie w Radomiu. Dwa przy ul. Zwoleńskiej - 

Są to zespoły domów jednorodzinnych w zabudowie szeregowej wraz z towarzyszącą infrastrukturą techniczną. Łącznie 

to 27 domów, które posiadają wspólną ulicę osiedlową i stanowią zamknięty kompleks mieszkalny. Wszystkie domy 

zostały sprzedane, przekazane do użytkowania i zamieszkałe.  Jeden projekt przy ul. Piastowskiej w Radomiu – dwa 

budynki wielorodzinne (19 mieszkań) z parkingiem naziemnym na 19 samochodów. Projekt wykonany i w całości 

skomercjalizowany. 

Adres 
26-600 Radom, ul. Zwoleńska 9, 11 

Data rozpoczęcia 
2006 

Data wydania ostatecznego 

pozwolenia na użytkowanie 

2012 

OSTATNIE UKOŃCZONE PRZEDSIĘWZIĘCIE DEWELOPERSKIE 

Adres 
26-600 Radom, ul. Piastowska 24 i 24A 

Data rozpoczęcia 
2014 

Data wydania ostatecznego 

pozwolenia na użytkowanie 

2016 



ewidencyjnym 48/73 o powierzchni 598 m2, położonej w Radomiu przy 

ul. Zwoleńskiej, dla której Sąd Rejonowy w Radomiu, VI Wydział Ksiąg 

Wieczystych, prowadzi księgę wieczystą KW nr RA1R/00123144/3 oraz 

3. Udziale 3/30 we własności działki o numerze ewidencyjnym 48/90, o 

powierzchni 587 m2, dla której Sąd Rejonowy w Radomiu, VI Wydział 

Ksiąg Wieczystych, prowadzi księgę wieczystą nr RA1R/00139945/3  

zabezpieczająca kredyt inwestorski NOWY DOM, Umowa 

NR 92 1020 4317 0000 5996 0154 8775 udzielony w walucie polskiej 

dnia 18 września 2019. 

W przypadku braku księgi wieczy-

stej informacja o powierzchni 

działki i stanie prawnym nierucho-

mości 2 

nie dotyczy  

Plan zagospodarowania przestrzen-

nego dla sąsiadujących działek 3 

przeznaczenie w planie Zabudowa mieszkalna niska. 

dopuszczalna wysokość zabudowy trzy kondygnacje – do 11m 

dopuszczalny procent zabudowy 

działki 
50% 

Informacje zawarte w publicznie 

dostępnych dokumentach doty-

czących przewidzianych inwestycji 

w promieniu 1 km od przedmiotowej 

nieruchomości, w szczególności 

o budowie lub rozbudowie dróg, 

budowie linii szynowych oraz 

przewidzianych korytarzach powie-

trznych, a także znanych innych 

inwestycjach komunalnych, w szcze-

gólności oczyszczalniach ścieków, 

spalarniach śmieci, wysypiskach, 

cmentarzach 

Zgodnie z pismem z dnia 14.12.2018 roku Urzędu Miejskiego – Wydział 

Architektury, sygn. Akt ARII.6724.895.2018.EM UM informuje, że na 

dzień wydania pisma w obrębie 1,0 km od granic działki nr 48/89 przy 

ul. Zwoleńskiej w Radomiu została wydana decyzja administracyjna 

pozwolenie na budowę nr 482/17 dotycząca budowy trasy NS na 

odcinku od ul. Prażmowskiego do ul. Żeromskiego – I etap. Ponadto 

Wydział Architektury Urzędu Miejskiego poinformował, że nie zostały 

wydane żadne decyzje administracyjne, pozwolenia na budowę lub 

rozbudowę linii szynowych, oczyszczalni ścieków, spalarni śmieci, 

wysypisk, cmentarzy, a także innych inwestycji komunalnych. 

Zgodnie z pismem z dnia 21.12.2018 Szefostwa Służby Ruchu 

Lotniczego Sił Zbrojnych RP oraz pisma z dnia 11.12.2018 PP „Porty 

Lotnicze”, instytucje te informują, że nad wskazanym terenem tj. działką 

nr 48/89 wraz z otaczającym ją terenem o promieniu 1 km nie są i nie 

będą w najbliższym czasie wyznaczane stałe korytarze powietrzne 

związane z cywilnymi operacjami lotniczymi odbywającymi się na 

radomskim lotnisku, w szczególności działki te nie znajdują się oraz nie 

z najdą się w wyniku rozbudowy lotniska bezpośrednio pod ścieżką 

podejścia do drogi startowej lotniska Warszawa-Radom. 

INFORMACJE DOTYCZĄCE BUDYNKU 

Czy jest pozwolenie na budowę tak*  nie* 

Czy pozwolenie na budowę jest 

ostateczne 
tak* nie* 

Czy pozwolenie na budowę jest 

zaskarżone 
tak* nie* 

Nr pozwolenia na budowę oraz 

nazwa organu, który je wydał 

Nr 861/2018 Urząd Miejski w Radomiu – Wydział Architektury – Referat 

AR.II „PÓŁNOC” 

Planowany termin rozpoczęcia 

i zakończenia prac budowlanych 

Rozpoczęcie prac – Maj 2019 

Zakończenie prac –31 Października 2020 

                                                           
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”. 

 



Termin, do którego nastąpi przenie-

sienie prawa własności nierucho-

mości 

30.03.2021 

Opis przedsięwzięcia deweloper-

skiego 

liczba budynków 1 

rozmieszczenie ich na nieruchomo-ści 

(należy podać minimalny od-stęp 

pomiędzy budynkami) 

nie dotyczy 

Sposób pomiaru powierzchni lokalu 

mieszkalnego lub domu jedno-

rodzinnego 

Określony w umowie deweloperskiej w § 3 ust. 3 – powierzchnia 

użytkowa lokalu zostanie wyliczona zgodnie z Polska Normą PN-ISO 

9836:1997 tj. w świetle wykończonych ścian.  

Zamierzony sposób i procentowy 

udział źródeł finansowania przed-

sięwzięcia deweloperskiego 

Wkład własny (środki własne inwestora) – 25% 

Kredyt bankowy – 75% - KREDYT INWESTORSKI NOWY DOM, 

Umowa NR 92 1020 4317 0000 5996 0154 8775  

udzielony w walucie polskiej dnia 18 września 2019. 

Bank PKO BP S.A. 

Środki ochrony nabywców bankowy rachunek powierniczy 

służący gromadzeniu środków nabywcy 
otwarty* zamknięty* 

 
Bank PKO BP SA chroni Nabywców poprzez Mieszkaniowy Otwarty 

Rachunek Powierniczy. 

 
Zgodne z ustawowymi wymogami prowadzenia otwartego rachunku 

powierniczego – Art. 4 pkt 4 Ustawy  

Główne zasady funkcjonowania 

wybranego rodzaju zabezpieczenia 

środków nabywcy 

Rachunek powierniczy otwarty - Mieszkaniowy rachunek powierniczy 
służy do gromadzenia i przechowywania środków pieniężnych, 
powierzonych Posiadaczowi rachunku przez osoby trzecie (osoby 
fizyczne), zwane "Nabywcami", na podstawie odrębnej umowy, zwanej 
"umową deweloperską". 
Nabywcy wpłacają na rachunek środki pieniężne w celu spełnienia 
świadczenia pieniężnego na rzecz Posiadacza rachunku na poczet 
ceny nabycia:  
1) prawa własności lokalu mieszkalnego, które Posiadacz rachunku 
ustanowi i przeniesie na Nabywcę po zakończeniu przedsięwzięcia 
deweloperskiego,  
2) prawa własności nieruchomości zabudowanej domem jednorodzinnym, 
które Posiadacz rachunku przeniesie na Nabywcę po zakończeniu 
przedsięwzięcia deweloperskiego,  
3) prawa użytkowania wieczystego nieruchomości gruntowej i własności 
domu jednorodzinnego na niej posadowionego stanowiącego odrębną 
nieruchomość, które Posiadacz rachunku przeniesie na Nabywcę po 
zakończeniu przedsięwzięcia deweloperskiego.  

Wypłaty środków zdeponowanych na Otwartym mieszkaniowym 
rachunku powierniczym następują zgodnie z harmonogramem 
przedsięwzięcia deweloperskiego, określonego w umowie rachunku. 
Deweloper ma prawo dysponować środkami wypłacanymi z otwartego 
mieszkaniowego rachunku powierniczego, wyłącznie w celu realizacji 
przedsięwzięcia deweloperskiego, dla którego prowadzony jest ten 
rachunek. Bank wypłaca deweloperowi środki zgromadzone na 
otwartym mieszkaniowym rachunku powierniczym po stwierdzeniu 
zakończenia danego etapu realizacji przedsięwzięcia deweloperskiego, 
Bank dokonuje kontroli zakończenia każdego z etapów przedsięwzięcia 
deweloperskiego określonego w harmonogramie przedsięwzięcia 
deweloperskiego, przed dokonaniem wypłaty z otwartego 
mieszkaniowego rachunku powierniczego na rzecz dewelopera, na 
podstawie wpisu kierownika budowy w dzienniku budowy, 
potwierdzonego przez wyznaczoną przez bank osobę posiadającą 
odpowiednie uprawnienia budowlane oraz koszty Otwartego 
Mieszkaniowego Rachunku Powierniczego obciążają w całości 
Dewelopera. 



Nazwa instytucji zapewniającej 

bezpieczeństwo środków nabywcy 

Bank PKO BP SA z siedzibą w Warszawie przy ul. Puławskiej 15, 

Oddział 1 w Radomiu, zabezpieczenia wynikające z ustawy 

deweloperskiej (Art. 4 Ustawy) 

Harmonogram przedsięwzięcia 

deweloperskiego, w etapach 

W załączeniu – załącznik nr 1. 

Dopuszczenie waloryzacji ceny 

oraz określenie zasad waloryzacji 

Deweloper upoważniony jest do zmiany ustalonej w umowie 
deweloperskiej ceny sprzedaży 1m2 w przypadku zmiany stawki VAT 
lub konieczności doliczenia innego podatku, który może zostać 
nałożony na podstawie przepisów wprowadzonych w życie po dniu 
podpisania umowy deweloperskiej. Jeżeli zmiana ta spowoduje 
podwyższenie ceny, Nabywca będzie mógł odstąpić od umowy 
deweloperskiej bez obowiązku zapłaty kary umownej lub ponoszenia 
jakichkolwiek innych obciążeń traktowanych jako forma odszkodowania 
dla Dewelopera. 

WARUNKI ODSTĄPIENIA OD UMOWY DEWELOPERSKIEJ 

Należy opisać na jakich warunkach 

można odstąpić od umowy 

deweloperskiej 

Zgodnie z Art.29 ustawy o ochronie praw nabywcy lokalu  
mieszkalnego lub domu jednorodzinnego z dn.16.09.2011 r. , tj.  
1. Nabywca ma prawo odstąpić od umowy deweloperskiej: 
1) jeżeli umowa deweloperska nie zawiera elementów, o których mowa  
w art. 22; 
2) jeżeli informacje zawarte w umowie deweloperskiej nie są zgodne z  
informacjami zawartymi w prospekcie informacyjnym lub w  
załącznikach, za wyjątkiem zmian, o których mowa w art. 22 ust. 2; 
3) jeżeli deweloper nie doręczył zgodnie z art. 18 i art. 19 prospektu  
informacyjnego wraz z załącznikami; 
4) jeżeli informacje zawarte w prospekcie informacyjnym lub w  
załącznikach, na podstawie których zawarto umowę deweloperską, są  
niezgodne ze stanem faktycznym i prawnym w dniu podpisania umowy  
deweloperskiej; 
5) jeżeli prospekt informacyjny, na podstawie którego zawarto umowę  
deweloperską, nie zawiera informacji określonych we wzorze prospektu 
informacyjnego stanowiącego załącznik do ustawy; 
6) w przypadku nieprzeniesienia na nabywcę prawa, o którym mowa w  
art. 1, w terminie określonym w umowie deweloperskiej. 
2. W przypadkach, o których mowa w ust. 1 pkt 1-5, nabywca ma prawo 
odstąpienia od umowy deweloperskiej w terminie 30 dni od dnia  
jej zawarcia. 
3. W przypadku, o którym mowa w ust. 1 pkt 6, przed skorzystaniem z  
prawa do odstąpienia od umowy deweloperskiej nabywca wyznacza  
deweloperowi 120-dniowy termin na przeniesienie prawa, o którym  
mowa w art. 1, a w razie bezskutecznego upływu wyznaczonego 
terminu będzie uprawniony do odstąpienia od tej umowy. Nabywca  
zachowuje roszczenie z tytułu kary umownej za okres opóźnienia. 
4. Deweloper ma prawo odstąpić od umowy deweloperskiej w  
przypadku niespełnienia przez nabywcę świadczenia pieniężnego w  
terminie lub wysokości określonej w umowie deweloperskiej, mimo  
wezwania nabywcy w formie pisemnej do uiszczenia zaległych kwot w  
terminie 30 dni od dnia doręczenia wezwania, chyba że niespełnienie  
przez nabywcę świadczenia pieniężnego jest spowodowane  
działaniem siły wyższej. 
5. Deweloper ma prawo odstąpić od umowy deweloperskiej w  
przypadku niestawienia się nabywcy do odbioru lokalu mieszkalnego  
albo domu jednorodzinnego lub podpisania aktu notarialnego  
przenoszącego na nabywcę prawo, o którym mowa w art. 1, pomimo  
dwukrotnego doręczenia wezwania w formie pisemnej w odstępie co  
najmniej 60 dni, chyba że niestawienie się nabywcy jest  
spowodowane działaniem siły wyższej 



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: 

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: 

W przypadku, gdy Kredytobiorca prowadzi w okresie realizacji inwestycji sprzedaż osobom fizycznym 
lokali mieszkalnych realizowanych w ramach kredytowanego przedsięwzięcia inwestycyjnego zgodnie z 
ustawą z dnia 16 września 2011 r. o ochronie praw nabywcy lokalu mieszkalnego lub domu 
jednorodzinnego, PKO BP SA wyrazi zgodę na bezobciążeniowe ustanowienie odrębnej własności 
poszczególnych lokali mieszkalnych, znajdujących się w budynku wielomieszkaniowym położonym na 
nieruchomości, obciążonej hipoteką stanowiącą zabezpieczenie spłaty KREDYTU INWESTORSKIEGO 
NOWY DOM, Umowa NR 92 1020 4317 0000 5996 0154 8775 udzielonego w walucie polskiej dnia 18 
września 2019, po wpłacie na rachunek powierniczy otwarty pełnej ceny nabycia lokalu mieszkalnego, 
będącego przedmiotem bezobciążeniowego ustanowienia odrębnej własności lokalu, wynikającej z 
umowy deweloperskiej, o której mowa w ww. ustawie, zawartej między Kredytobiorcą a nabywcą lokalu 
mieszkalnego będącym osobą fizyczną. 
 

 



CZĘŚĆ INDYWIDUALNA  

Cena m2 powierzchni 

lokalu mieszkalnego  

Od 5 400,00 do 5 980,00 zł/m2 brutto 

 

Określenie położenia oraz 

istotnych cech domu 

jednorodzinnego 

będącego przedmiotem 

umowy deweloperskiej lub 

budynku w którym ma 

znajdować się lokal miesz-

kalny będący przedmiotem 

umowy deweloperskiej 

liczba kondygnacji 4 (garaż podziemny + 3 kondygnacje mieszkalne) 

technologia wykonania Projektowany budynek jest w całości podpiwniczony 
ze stropami i stropodachami w konstrukcji żelbetowej, 
płytowej wylewanej „na mokro” (gr. wg projektu 
konstruktorskiego). Kondygnacja pierwsza (garaż 9-
cio stanowiskowy i komórki lokatorskie, częściowo 
zagłębiony pod powierzchnią gruntu). Konstrukcja 
nośna żelbetowa, ściany wypełnione wymurowaniem 
z elementów drobnowymiarowych. Zastosowano 
rozwiązanie fundamentowania bezpośredniego w 
postaci ław fundamentowych wylewanych „na mokro”, 
przenoszących zróżnicowane obciążenia od odporu 
gruntu. Ściany fundamentowe betonowe. W części 
nadziemnej, ściany o konstrukcji żelbetowej, 
wypełnione bloczkami silikatowymi Silka E24 + 
styropian 20cm. Balkony i tarasy zaprojektowano jako 
żelbetowe.  
Szczegółowe informacje o technologii wykonania 
zapisane są w Projekcie Budowlanym – do wglądu 
w siedzibie Dewelopera. 

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

Części wspólne budynku – to klatka schodowa, garaż 
podziemny. Posadzka klatki schodowej i schody 
wykończone płytkami kamionkowymi, drzwi 
wejściowe do klatki, aluminiowe, przeszklone. Ciągi 
piesze i jezdne wyłożone kostką betonową, a miejsca 
postojowe wykończone eko-płytami ażurowymi. 
Oświetlenie terenu, brama wjazdowa sterowana 
elektrycznie, miejsce na śmietnik; garaż – posadzka 
przemysłowa. 

liczba lokali w budynku 9 

liczba miejsc 
garażowych i posto-
jowych  

9 miejsc w garażu podziemnym. 

5 miejsc postojowych na działce 48/73. 

dostępne media w 
budynku 

Energia elektryczna 12 kW, gaz ziemny, woda z sieci 

miejskiej, kanalizacja do sieci miejskiej 
dostęp do drogi 
publicznej 

Bezpośrednio od ulicy Zwoleńskiej 

Określenie usytuowania 

lokalu mieszkalnego w 

budynku, jeżeli 

przedsięwzięcie 

deweloperskie 

dotyczy lokali mieszkalnych 

Określenie usytuowania lokalu mieszkalnego w budynku, określone w szkicu sytuacyjnym.  

Na załączonym szkicu – załącznik nr 2 - usytuowanie lokalu mieszkalnego i 

układ pomieszczeń z rzutem lokalu umiejscowionym na kondygnacji. 

Określenie powierzchni i 

układu pomieszczeń oraz 

zakresu i standardu prac 

wykończeniowych, do 

których wykonania 

zobowiązuje 

się deweloper 

Standard prac wykończeniowych – wszystkie instalacje: wod-kan, co., ciepłej 
wody użytkowej, elektryczna, tv, domofon, tynki gipsowe maszynowe 
malowane na biało; grzejniki płytowe z głowicami termoregulacyjnymi, w 
łazience grzejnik łazienkowy z głowicą termoregulacyjną;  posadzki – wylewki 
zatarte na gładko; drzwi wewnątrzklatkowe antywłamaniowe; okna i drzwi 
balkonowe PCV – trzyszybowe, minimum 5-ciokomorowe; parapety 
marmurowe; dwufunkcyjny piec gazowy - co. i cwu.  

Załączniki: 

1. Harmonogram przedsięwzięcia deweloperskiego 

2. Usytuowanie lokalu mieszkalnego i układ pomieszczeń 

z rzutem lokalu umiejscowionym na kondygnacji.. 

3. Wzór umowy deweloperskiej. 

 
 
 
 
 
 

podpis dewelopera albo osoby uprawnionej do jego reprezentacji oraz 
pieczęć firmowa 


