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Informacje podstawowe 

Nazwa Projektodawcy Rock Capital Sp. z o.o. spółka komandytowa z siedzibą w Warszawie 

Dane adresowe i rejestrowe: ul. Bogumińska 15, 03-619 Warszawa,  

REGON: 386007626  

NIP: 5242900715 

wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego 

prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, 

Wydział XIII Gospodarczy pod numerem KRS 0000840131 

Skrócony opis Projektu Użytkownik udziela Projektodawcy pożyczki na cele związane z realizacją nw. 

Projektu, a Projektodawca zobowiązuje się przeznaczyć środki pozyskane od 

Użytkowników wyłącznie na cele związane z następującym Projektem: 

- budowa obiektu handlowo-usługowego o powierzchni ok. 1700 

m2 na nieruchomości gruntowej o numerze 103/2 położonej 

w miejscowości Nowogard. 

Ostateczną decyzją z dnia 21 grudnia 2020 r. o nr 973/2020 (znak sprawy: 

WAB.6740.931.03.2020.TK) Starosta Goleniowski zatwierdził projekt 

budowlany i udzielił pozwolenia na budowę dla inwestora, które obejmuje 

wolnostojący, parterowy budynek handlowo-usługowy wraz z instalacjami: 

wodociągową, kanalizacji sanitarnej, gazową, kanalizacji deszczowej, 

elektryczną wraz z infrastrukturą techniczną, zlokalizowany na terenie działki 

numer 103, obręb geodezyjny numer 2 miasta Nowogard, etap II inwestycji 

(„Decyzja”). Dnia 16 marca 2021 r. poprzedni inwestor  wyraził zgodę na 

przeniesienie Decyzji na rzecz nowego inwestora – Projektodawcy. 

Projektodawca złożył natomiast oświadczenie nowego inwestora o przejęciu 

wszystkich warunków zawartych w wydanej Decyzji. 

Szacowane zaawansowanie Projektu 75 % 

Branża Budowlana (deweloper obiektów komercyjnych)  

Strona WWW  www.rockcapital.pl 

Adres e-mail biuro@rockcapital.pl 



Telefon (+48) 509 037 791 

Parametry Kampanii Loan Crowdfunding i warunki Umowy Pożyczki  

Zaangażowanie Użytkownika w ramach Kampanii: 

- oznacza złożenie Projektodawcy wiążącej oferty zawarcia Umowy Pożyczki na warunkach określonych 

w niniejszych Parametrach Kampanii przy uwzględnieniu treści Regulaminu;  

- po potwierdzeniu przez Projektodawcę powodzenia Kampanii – oznacza zawarcie umowy pożyczki 

w rozumieniu art. 720 i nast. ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (tj. z dnia 16 września 2020 

r. Dz.U. z 2020 r. poz. 1740, ze zm.) pomiędzy danym Użytkownikiem i Projektodawcą na warunkach 

określonych w Parametrach Kampanii przy uwzględnieniu treści Regulaminu (“Umowa Pożyczki”).  

Cel Minimum  500 000,00 PLN (pięćset tysięcy złotych)  

Możliwość podwyższenia celu w 

Okresie Dodatkowym Kampanii 

do 4 500 000,00 PLN (cztery miliony pięćset tysięcy złotych) 

Minimalna  i maksymalna wartość 

zaangażowania Użytkownika w ramach 

Kampanii 

Minimalna wartość zaangażowania: 10 000,00 PLN (dziesięć tysięcy złotych)  

Maksymalna wartość zaangażowania: brak 

Oprocentowanie Stałe  

7,1% (siedem przecinek jeden procenta) w skali roku  

Oprocentowanie naliczane jest od dnia uruchomienia pożyczki.   

Inwestorzy Rock Capital dotychczas pozyskał inwestora na niniejszy projekt na kwotę 2,5 

mln PLN. 

Prekampania Kampania zostanie poprzedzona Prekampanią, która będzie prowadzona 

przez okres dwóch tygodni poprzedzających bezpośrednio Okres Kampanii.  

Okres Dodatkowy  W przypadku osiągnięcia Minimalnego Celu, Kampania może być 

kontynuowana w Okresie Dodatkowym.  

Termin spłaty pożyczki Projektodawca zobowiązany jest do jednorazowej spłaty pożyczki wraz z 

należnym oprocentowaniem w terminie do dwunastu miesięcy od dnia 

uruchomienia pożyczki.  

Projektodawca może dokonać wcześniejszej spłaty całości lub części 

pożyczki, lecz nie wcześniej niż w terminie trzech miesięcy od dnia 

uruchomienia pożyczki.  

Spłata pożyczki wraz z oprocentowaniem nastąpi na rachunek pieniężny 



Użytkownika, z którego dokonano pierwotnie wpłaty środków w ramach 

Kampanii, chyba że Użytkownik wskaże Projektodawcy w formie pisemnej 

z podpisem notarialnie poświadczonymi (pod rygorem nieważności) inny 

rachunek pieniężny Użytkownika właściwy do spłaty pożyczki wraz z 

oprocentowaniem.  

Zabezpieczenia spłaty pożyczki  W celu zabezpieczenia wierzytelności Użytkowników wynikających z Umowy 

Pożyczki (w tym roszczeń o odsetki oraz wszelkie inne świadczenia uboczne), 

Projektodawca: 

- złoży oświadczenie o poddaniu się egzekucji w trybie art. 777 § 1 

pkt 5 ustawy z dnia 17 listopada 1964 roku - Kodeks postępowania 

cywilnego (Dz. U. z 2020 roku poz. 1575, z późn. zm.), do 

najwyższej wysokości 150% (stu pięćdziesięciu procent) wartości 

środków pieniężnych pozyskanych w ramach Kampanii, przy czym 

egzekucja będzie prowadzona w przypadku niespłacenia w pełni 

pożyczek wraz z oprocentowaniem w terminie i zgodnie 

z warunkami Umów Pożyczek, co administrator zabezpieczeń 

potwierdzi w odrębnym oświadczeniu złożonym w formie pisemnej 

z podpisami notarialnie poświadczonymi.  

- złoży oświadczenie o ustanowieniu hipoteki umownej na rzecz 

Pożyczkodawcy w nowopowstałej księdze wieczystej na 

Nieruchomości do wysokości 150% (stu pięćdziesięciu procent) 

wartości środków pieniężnych pozyskanych w ramach Kampanii; 

Użytkownik zostanie objęty ww. zabezpieczeniami pod warunkiem przesłania 

na adres Smartfunds wskazany na Platformie, pełnomocnictwa 

sporządzonego w formie pisemnej (pod rygorem nieważności) zgodnie z 

wzorem dostępnym pod niniejszym linkiem, umożliwiającego zawarcie 

Umowy w sprawie ustanowienia administratora zabezpieczeń.  

W przypadku niedoręczenia ww. pełnomocnictwa na podany adres 

Smartfunds w terminie 10 (dziesięciu) dni od dnia zakończenia Kampanii, 

uznaje się na mocy niniejszego postanowienia, że dany Użytkownik 

zrezygnował nieodwołalnie z zabezpieczenia przysługujących mu 

wierzytelności wynikających z Umowy Pożyczki zawartej z Projektodawcą. 

Rachunek bankowy do wpłaty 

zaangażowania w ramach Kampanii 

Nr rachunku depozytowego: 25 1160 2202 0000 0002 5544 6071 

Bank Millenium 

Kancelaria Notarialna Łukasz Chruszczyk 

ul. Mogilska 15B, 31-542 Kraków 

Tytuł wpłaty – zgodnie z informacją dostępną na Platformie Smartfunds lub 

stosowną wiadomością przesłaną na adres e-mail Użytkownika.  

Uruchomienie pożyczki  Środki pieniężne wpłacone przez Użytkowników na rachunek depozytowy 

w toku Kampanii zostaną przekazane Projektodawcy (na wskazany przez 

niego rachunek bankowy) („uruchomienie pożyczki”) po stwierdzeniu 

powodzenia Kampanii oraz uprzednim zawarciu ze Smartfunds jako 

administratorem zabezpieczeń stosownych umów i złożeniu przez 

Projektodawcę stosownych oświadczeń w przedmiocie ustanowienia 



zabezpieczenia.  

Pozostałe warunki Umowy Pożyczki W stosunkach pomiędzy Użytkownikiem i Projektodawcą w ramach Umowy 

Pożyczki stosuje się odpowiednio postanowienia pkt 9, 10, 15, 18, 19, 20, 21, 

22, 24 – 29 Regulaminu.  

Stan prawny Nieruchomości Działki gruntu nr 103/1 i 103/2 położone przy ul. Gen. Józefa Bema 10 w 

Nowogardzie powstały z podziału działki gruntu nr 103 o powierzchni 1,0343 

ha, dla której Sąd Rejonowy w Goleniowie, V Wydział Ksiąg Wieczystych 

prowadzi księgę wieczystą o nr KW Nr SZ1O/00017100/2, zatwierdzonego 

przez Zastępcę Burmistrza Nowogardu Krzysztofa Kolibskiego z dnia 

15.02.2021 r., znak GNGR.6831.6.2021.DJ, ostatecznej z dniem 17.02.2021 

r., na mocy której został zatwierdzony opracowany wyżej opisany podział 

nieruchomości. 

Dnia 30 kwietnia 2021 r. Projektodawca zawarł umowę sprzedaży prawa 

własności niezabudowanej działki gruntu nr 103/2 o obszarze 0,4292 ha, 

położonej przy ulicy Gen. Józefa Bema 10 w Nowogardzie, objętej 

prowadzoną przez Sąd Rejonowy w Goleniowie, V Wydział Ksiąg Wieczystych 

o księgą wieczystą nr KW Nr SZ1O/00017100/2 („Nieruchomość”) wraz z 

oświadczeniami o ustanowieniu służebności w formie aktu notarialnego Rep. A 

Nr 3887/2021 (not. Marzena Gawryś, prowadząca Kancelarię Notarialną w 

Warszawie przy ulicy Skoroszewskiej 2 lok.2).  

Na nieruchomości ustanowiona jest służebność  przesyłu wpisana na rzecz 

ENEA Operator Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością i jej następców 

prawnych. 

Projektodawca złożył oświadczenie o ustanowieniu hipoteki umownej na rzecz 

pierwszego inwestora do wysokości 140% (stu czterdziestu procent) wartości 

inwestycji.  

W przypadku powodzenia Kampanii Projektodawca złoży oświadczenie na 

rzecz kolejnych inwestorów o ustanowieniu hipoteki umownej do wysokości 

150% (stu pięćdziesięciu procent) wartości środków pieniężnych pozyskanych 

w ramach Kampanii. 

Sprzedający ustanowił na rzecz każdoczesnego właściciela Nieruchomości 

następujące służebności: 

- nieodpłatną i nieograniczoną w czasie służebność przejścia, 

przechodu, przejazdu i postoju pojazdów przez działkę 103/1, dla 

której Sąd Rejonowy w Goleniowie, V Wydział Ksiąg Wieczystych 

prowadzi księgę wieczystą o nr KW Nr SZ1O/00017100/2 („Działka 

103/1”) w zakresie obsługi komunikacyjnej zjazdem z ul. Armii 

Krajowej, dojazdu do budynków i miejsc postojowych 

zlokalizowanych na terenie Nieruchomości („Służebność 1”); 

- nieodpłatną i nieograniczoną w czasie służebność przejścia, 

przechodu, przejazdu przez Działkę 103/1 w zakresie zapewnienia 

budynkowi położonemu na Nieruchomości drogi pożarowej 

(„Służebność 2”); 

- nieodpłatną i nieograniczoną w czasie służebność przejścia mediów 

tj. wewnętrznej linii zasilającej, zewnętrznej instalacji wodociągowej, 

zewnętrznej instalacji kanalizacji sanitarnej wraz z dostępem 



serwisowym do w/w infrastruktury przez Działkę 103/1 („Służebność 

3”). 

Projektodawca ustanowił natomiast na rzecz każdoczesnego właściciela 

Działki 103/1 następujące służebności: 

- nieodpłatną i nieograniczoną w czasie służebność przejścia, 

przechodu, przejazdu i postoju pojazdów przez Nieruchomość 

w zakresie obsługi komunikacyjnej do istniejącego zjazdu z ul. Bema 

(„Służebność 4”); 

- nieodpłatną i nieograniczoną w czasie na Nieruchomości służebność 

instalacji i konserwacji pylonu reklamowego wraz z doprowadzeniem 

do niego zasilania zlokalizowanego na Nieruchomości („Służebność 

5”). 

Projektodawca oświadcza, iż notariusz w treści aktu notarialnego został 

zobowiązany do złożenia wniosku zawierającego m.in. następujące żądania: 

- sprostowanie działu I-O poprzez ujawnienie podziału działki gruntu 

nr 103 na zabudowaną działkę gruntu nr 103/1 oraz niezabudowaną 

działkę gruntu nr 103/2; 

odłączenie z księgi wieczystej bez obciążenia hipotecznego niezabudowanej 

działki gruntu nr 103/2 i założenie dla niej nowej księgi wieczystej oraz wpis w 

dziale II nowozałożonej księgi wieczystej dla działki 103/2 prawa własności na 

rzecz Projektodawcy i wpis w dziale III służebności. 

  


