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PRZEDWSTĘPNA UMOWA SPRZEDAŻY NR      
LOKALU MIESZKALNEGO

ZAWARTA POMIĘDZY:

WROCŁAW       r.

PRZEDWSTĘPNA UMOWA SPRZEDAŻY
LOKALU MIESZKALNEGO



zawarta  dnia       r. we ........ pomiędzy

(Sprzedający)
a
(Kupujący)
Tożsamość Kupującego, Pełnomocnik ustalił na podstawie wyżej wymienionego  
dokumentu tożsamości. 

1.  Kupujący oświadczają, że nabycia dokonują do majątku wspólnego.
2. Kupujący oświadcza, że nabycia dokonuje ze środków majątku osobistego gdyż w jej/

jego małżeństwie obowiązuje ustrój rozdzielności majątkowej.
3.  Kupujący oświadcza, że zobowiązuje się nabyć i dodaje że jest stanu wolnego.

o następującej treści:

I. POSTANOWIENIA OGÓLNE

§1. OŚWIADCZENIA I ZOBOWIĄZANIA

1. Sprzedający oświadcza, że jest współwłaścicielem nieruchomości gruntowej (B- tereny 
mieszkaniowe), oznaczonej w  ewidencji jako działki nr ..... , obręb ..... o łącznej powierzchni 
2,0444 ha (dwa hektary czterysta czterdzieści cztery metry kwadratowe)  położonej we   ........, 
zabudowanej sześcioma budynkami mieszkalnymi, wielorodzinnymi, o łącznej powierzchni 
użytkowej 22.853,80m2 (dwadzieścia dwa tysiące osiemset pięćdziesiąt trzy metry 
kwadratowe osiemdziesiąt setnych metra kwadratowego), dla której to nieruchomości Sąd 
Rejonowy dla ..... ... Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą .......... zwane dalej 
łącznie Gruntem.

2. W dziale I Sp. księgi wieczystej ....... wpisane jest uprawnienie wynikające z prawa 
ujawnionego w  dziale III innej księgi wieczystej – na rzecz każdoczesnych współwłaścicieli 
nieruchomości objętej KW nr ........ oraz dla współwłaścicieli kolejnych planowanych faz 
osiedla, nieodpłatna służebność gruntowa na nieruchomości stanowiącej działkę nr.........., 
polegająca na prawie korzystania z sieci wodnokanalizacyjnych, elektrycznych, gazowych, 
niskoprądowych oraz związanych z nimi obiektów budowlanych, w tym na prawie wejścia na 
grunt obciążony w celu wykonania napraw, konserwacji, przeglądu i rozbudowy sieci 
niskoprądowych

3. W dziale III księgi wieczystej ........ wpisane są: 
3.1. roszczenia i wzmianki o wpis roszczeń wynikające z umów zobowiązujących do 

wybudowania lokali, ustanowienia ich odrębnej własności i przeniesienia tych praw,
3.2. na rzecz każdoczesnego właściciela działki nr ....... nieodpłatna służebność gruntowa, od 

dnia uzyskania przez właściciela nieruchomości objętej .......... prawomocnego 
pozwolenia na użytkowanie inwestycji realizowanej na nieruchomości władnącej do dnia 
nabycia przez Gminę ......... prawa własności części nieruchomości obciążonych, na 
których wykonywana będzie służebność, polegająca na prawie przejazdu i przechodu z 
całkowitym wyłączeniem prawa przejazdu pojazdów służących realizacji inwestycji przez 
właściciela nieruchomości władnącej przez; działkę nr ..... objęte w pasie jezdni o 
szerokości 6 metrów, w części południowej działek wyżej wymienionych zgodnie z 
załącznikiem nr 1 do aktu, pod warunkiem zawarcia przez spółkę....... nie później niż do 
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dnia 30.04.2008 r. umowy przyrzeczonej przedwstępną umową sprzedaży z dnia 
15.05.2007r., 

3.3. nieodpłatna służebność gruntowa na rzecz każdoczesnego użytkownika wieczystego lub 
właściciela nieruchomości położonej we ..... przy ulicy na ......oznaczonej w ewidencji 
jako działka nr ......, Obręb Południe o powierzchni 61.736 m², działka nr 3, AM-7, o 
powierzchni 156.045 m², działka nr 8, AM-3,  o powierzchni 5.013m², działka nr 9,, o 
powierzchni 19.597 m² objętej księgą wieczystą, polegająca na przeprowadzeniu sieci 
wodociągowej, udostępnieniu nieruchomości w celu wykonania czynności związanych z 
konserwacją i eksploatacją oraz usuwaniem awarii sieci, umożliwieniu dojazdu do sieci 
wodociągowej pracy ciężkiego sprzętu i swobodnego dostępu dla osób upoważnionych 
przez właściciela/użytkownika wieczystego nieruchomości władnącej poprzez 
wydzieleni wzdłuż sieci wokół urządzeń wodociągowych pasa nieruchomości szerokości 
3 metrów  z jednej strony 1 metra z drugiej oraz wolnego od zabudowy składowania 
materiałów oraz innych przeszkód, 

3.4. nieodpłatna służebność gruntowa na rzecz każdoczesnego użytkownika wieczystego lub 
właściciela nieruchomości położonej we ..... przy ulicy.......oznaczonej w ewidencji jako 
działka nr 12, AM-3,  o powierzchni 61.736 m², działka nr 3, AM-7, o powierzchni 
156.045 m², działka nr 8, AM-3, o powierzchni 5.013m², działka nr 9,, o powierzchni 
19.597 m² objętej księgą wieczystą ........, polegająca na: przeprowadzeniu sieci kanalizacji 
sanitarnej, udostępnieniu nieruchomości w celu wykonania czynności związanych z 
konserwacją i eksploatacją oraz usuwaniem awarii sieci, umożliwieniu dojazdu do sieci 
wodociągowej pracy ciężkiego sprzętu i swobodnego dostępu dla osób upoważnionych 
przez właściciela/użytkownika wieczystego nieruchomości władnącej poprzez 
wydzieleni wzdłuż sieci wokół urządzeń wodociągowych pasa nieruchomości szerokości 
3,5 metrów  z jednej strony 1,5 metra z drugiej oraz wolnego od zabudowy składowania 
materiałów oraz innych przeszkód, 

3.5. ponadto wpisana jest nieodpłatna i bezterminowa służebność przesyłu na rzecz spółki 
pod firmą ....... z siedziba we ....., wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego 
Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia – Fabrycznej VI 
Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem ......, NIP ........, 
REGON ......., polegająca na: prawie eksploatacji, naprawie, rozbudowie sieci oraz 
dojeździe do niej, wzdłuż przebiegu sieci niskiego napięcia,  budowie, utrzymaniu i 
rozbudowie sieci oraz przyłączy po trasie już istniejących sieci lub przyłączy,

3.6. ponadto ustanowione zostały służebności gruntowe na rzecz każdoczesnego właściciela 
nieruchomości objętej księgą wieczystą .... oraz  księgą wieczystą .......  polegające na 
prawie   swobodnego przejazdu i przechodu przez nieruchomość obciążoną do 
nieruchomości władnącej, korzystaniu z zagospodarowania terenu nieruchomości 
obciążonej zgodnie z jej przeznaczeniem w tym w  szczególności: placów zabaw, 
chodników, dróg wewnętrznych i miejsc postojowych, infrastruktury w tym kanalizacji 
deszczowej, poprowadzenia nowych sieci i przyłączy do celów dostawy mediów na 
nieruchomości władnące (w  tym energii elektrycznej, sieci niskoprądowych, gazu, wody, 
kanalizacji sanitarnej i deszczowej, oświetlenia terenu, urządzeń i instalacji 
niskoprądowych) oraz ich konserwacji, napraw i modernizacji, rozbudowy, 

3.7. ponadto wpisane są roszczenia na rzecz każdoczesnych właścicieli lokali mieszkalnych o 
prawo wyłącznego korzystania z poszczególnych miejsc postojowych usytuowanych w 
garażu wielostanowiskowym w budynku przy ul. ........,oraz wzmianki o wpis tych 
roszczeń.

4. Sprzedający zobowiązuje się zrealizować przedsięwzięcie polegające na wybudowaniu na 
Gruncie, w ramach osiedla “........” IV Fazy osiedla (Osiedle) - budynków mieszkalnych z 
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dopuszczalną funkcją usługową, (każdy z Budynków zwany oddzielnie Budynkiem), wraz z 
zagospodarowaniem terenu, zgodnym z ostateczną Decyzją o warunkach zabudowy  i 
zagospodarowania terenu nr 52/2006 z dnia 25 stycznia 2006 r., z zastrzeżeniem postanowień 
§15. Budynki wraz z zagospodarowaniem terenu na Gruncie zwane s ą dalej 
Przedsięwzięciem.

5. Sprzedający oświadcza, że zgromadzenie wspólników Spółki .................... w dniu 22 maja 
2006 r., wyraziło zgodę na zbycie nieruchomości będącej przedmiotem niniejszej umowy.

6. Sprzedający oświadcza, że na realizację Przedsięwzięcia została wydana decyzja o pozwoleniu 
na budowę nr 1852/05 z dnia 10.11.2005 r. która jest ostateczna.

7. Sprzedający oświadcza, że została wydana decyzja o pozwoleniu na użytkowanie nr 1535/08 
z dnia 26.08.2008 r. która jest ostateczna.

8. Sprzedający oświadcza, iż na Nieruchomości została ustanowiona hipoteka na rzecz 
Banku ...... finansującego Przedsięwzięcie oraz oświadcza, że w chwili zawarcia notarialnej 
umowy sprzedaży Przedmiot Umowy będzie on wolny od obciążeń hipotecznych na rzecz 
osób trzecich, wskutek wykreś lenia hipoteki lub dokonania bezobcią żeniowego 
wyodrębnienia Przedmiotu Umowy.

9. Kupujący oświadcza, iż przyjmuje do wiadomości fakt dokonania przez Sprzedającego 
warunkowego przelewu praw z niniejszej umowy na rzecz Banku ......... i udziela swojej 
nieodwołalnej zgody na wspomniany wyżej przelew praw.

10. Zgodnie z Ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych Dz. U. Nr 133 
poz. 883 z późn. zmianami, Kupujący niniejszym wyraża zgodę na przetwarzanie przez 
Bank ......... danych osobowych nabywcy Lokalu określonych w Umowie o Wybudowanie 
Lokalu zawartej przez nabywcę Lokalu ze Spółką ..................., dla potrzeb prawidłowej 
realizacji umowy przelewu wierzytelności z niniejszej umowy dokonywanego w celu 
zabezpieczenia spłaty kredytu udzielonego Spółce ..................... przez ...........

§2. PRZEDMIOT UMOWY

11. Sprzedający zobowiązuje się sprzedać, a Kupujący zobowiązuje się kupić na Osiedlu
11.1.lokal mieszkalny numer            znajdujący się na           , w Budynku, o powierzchni 

użytkowej       m2 zwany dalej Lokalem,
11.2.balkon przylegający do lokalu mieszkalnego numer        znajdujący się na        o 

powierzchni        m2 (Balkon),
11.3.taras przylegający do lokalu mieszkalnego numer            znajdujący się na            o 

powierzchni       m2 (Taras),
11.4.komórkę lokatorską numer            znajdującą się na            poziomie w Budynku o 

powierzchni użytkowej       m2 (Komórkę),
11.5.prawo do wyłącznego korzystania przez Kupującego z usytuowanego w parkingu 

podziemnym w Budynku           , będącym częścią nieruchomości wspólnej, miejsca 
postojowego dla samochodu osobowego (Miejsce Postojowe), które zostało oznaczone 
numerem       

11.6.udział w nieruchomości wspólnej odpowiadający kupowanemu Lokalowi wraz z 
pomieszczeniami przynależnymi. 

zwane łącznie w dalszej części niniejszej umowy Przedmiotem Umowy.
12. Zakup Przedmiotu umowy nastąpi w formie notarialnej umowy sprzedaży oraz na warunkach 

określonych w niniejszej umowie.
13. Standard wykończenia Przedmiotu Umowy określony jest w  załączniku nr 1 do niniejszej 

umowy.
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14. Kupujący wyraża nieodwołalnie zgodę, na dokonanie przez Sprzedającego podziału do 
użytkowania nieruchomości wspólnej, w ten sposób, że właściciele wskazanych 
nieruchomości lokalowych usytuowanych w Budynku oraz na terenie Osiedla, będący 
współwłaścicielami nieruchomości wspólnej, będą korzystać bezterminowo i na zasadach 
wyłączności ze wskazanych przez Sprzedającego miejsc postojowych, znajdujących się w 
garażu podziemnym. Kupujący udzieli Sprzedającemu pełnomocnictwa dla dokonania 
takiego podziału, przy zawarciu umowy przyrzeczonej.

15. Strony zgodnie ustalają, że w odniesieniu do obliczania powierzchni poszczególnych 
składników Przedmiotu Umowy stosowane będą postanowienia zawarte w załączniku nr 3 do 
niniejszej umowy.

II. POSTANOWIENIA SZCZEGÓŁOWE

§3. TERMINY I PROCEDURY ODBIOROWE

16. Przedmiot umowy został wykonany.
17. Strony ustalają następujące terminy wybudowania poszczególnych budynków Osiedla

17.1.budynki A5, B5, A6, B6, K1,K2 wraz z przyległym terenem (zwane łącznie I, II i III 
Etapem)- gotowe

18. Sprzedający protokolarnie przekaże, a Kupujący przejmie: Lokal, Balkon, Taras, Komórkę, 
Miejsce Postojowe (zwane łącznie Przedmiotem Odbioru) – celem prowadzenia przez 
Kupującego prac wykończeniowych, które nastąpi nie później niż w  terminie 21 dni od daty 
zapłaty całości Przedmiotu Umowy określonej w § 5 ust 1. Za gotowy do przejęcia, uważa się 
Przedmiot Odbioru z pominięciem drobnych usterek nie uniemożliwiających przyszłego 
użytkowania Przedmiotu Odbioru, a w przypadku Lokalu nie uniemożliwiających 
prowadzenia prac wykończeniowych. W razie stwierdzenia istotnych wad, których usunięcie 
nie jest możliwe niezwłocznie, Sprzedający ustali nowy termin odbioru, nie  później niż 14 
dni od dnia pierwszego odbioru. W przypadku niestawienia się Kupującego na drugi odbiór 
zastosowanie znajdują postanowienia § 3 ust.6.

19. Przedmiotem przejęcia może być Przedmiot Odbioru lub jego część określona w § 2 ust. 1 
niniejszej umowy gotowa do odbioru zgodnie z zasadami określonymi w ust. 3.

20. Sprzedający pisemnie zawiadomi Kupującego o wyznaczeniu terminu przejęcia Przedmiotu 
Odbioru.

21. W przypadku dwukrotnego nieprzejęcia Przedmiotu Odbioru lub niestawienia się 
Kupującego, na pisemne zawiadomienie o terminie przekazania Przedmiotu Odbioru 
gotowego do przejęcia, Sprzedającemu przysługuje prawo odstąpienia od umowy na zasadach 
określonych w § 10 ust. 2, bez konieczności wyznaczania dodatkowych terminów lub 
dodatkowych wezwań; prawo odstąpienia od umowy może być wykonane w terminie 120 dni 
od dnia upływu terminu drugiego odbiory.

22. W przypadku zalegania przez Kupującego z zapłatą części lub całej ceny Przedmiotu Umowy 
w dniu wyznaczonego odbioru, Sprzedający nie ma obowiązku przekazania Przedmiotu 
Odbioru Kupującemu. Przedmiot Odbioru zostanie Kupującemu przekazany w  terminie do 
30 dni po uiszczeniu przez niego zaległych należności wraz z ustawowymi odsetkami za 
opóźnienie.

23. Sprzedający może wyrazić zgodę na przekazanie Przedmiotu Odbioru przed zapłatą rat 
określonych w  § 5 ust. 1. W takim przypadku przekazanie Przedmiotu Odbioru nastąpi po 
wystawieniu przez Kupującego weksla in blanco zabezpieczającego niewpłaconą należność 
wynikającą z niniejszej umowy.
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24. Protokół przekazania Przedmiotu Odbioru sporządzony przez Sprzedającego, stanowi 
podstawę do naliczania opłat administracyjno-czynszowych.

25. Z dniem przekazania Przedmiotu Odbioru przez Sprzedającego, na Kupującego przechodzą 
ciężary i ryzyka związane z lokalem.

26. Do przejęcia Przedmiotu Odbioru upoważniony jest samodzielnie      
27. Kupujący zobowiązuje się w terminie 90 dni od dnia protokolarnego przejęcia Przedmiotu 

Odbioru do wykonania następujących prac wykończeniowych w Lokalu:
27.1.w łazience/łazienkach i wc – posadzki zmywalne i ściany zmywalne do wysokości min. 2 

m oraz montaż w  miejscach przewidzianych w projekcie umywalek i muszli 
klozetowych,

27.2.w kuchni – montaż w miejscach przewidzianych w projekcie kuchenki elektrycznej i 
zlewozmywaka.

28. Wykończenie Lokalu w  zakresie określonym w ust. 12 jest warunkiem niezbędnym do 
uzyskania przez Sprzedającego pozwolenia na użytkowanie Budynku, o którym mowa             
w ust. 14. Kupujący pisemnie poinformuje Sprzedającego o wykonaniu w/w prac 
wykończeniowych. W przypadku niewykonania w  Lokalu w/w prac wykończeniowych przez 
Kupującego, Sprzedający będzie przys ługiwa ło prawo do wykonania w/w prac 
wykończeniowych w  Lokalu na koszt Kupującego lub prawo do odstąpienia od niniejszej 
umowy z zachowaniem prawa do kary umownej w wysokości 1 % ceny Przedmiotu Umowy 
określonej w § 4 ust. 2.

29. Strony dokonają zawarcia notarialnej umowy sprzedaży w  terminie 21 dni od daty zapłaty 
całości Przedmiotu Umowy określonej w § 5 ust 1. Warunkiem zawarcia notarialnej umowy 
sprzedaży jest uregulowanie przez Kupującego wszystkich zobowiązań finansowych 
wynikających z niniejszej umowy. 

30. W przypadku opóźnienia w zawarciu notarialnej umowy sprzedaży z przyczyn niezależnych 
od Sprzedającego, trwającego  powyżej 3 m-cy od daty wydania lokalu i po dwukrotnym, 
pisemnym zawiadomieniu Kupującego o terminie aktu notarialnego, Kupujący zobowiązany 
będzie do uiszczania na rzecz Sprzedającego opłat  ponoszonych przez Sprzedającego na 
rzecz Wspólnoty Mieszkaniowej dotyczących Przedmiotu Umowy powiększonych o 15%.

31. Odbiór Lokalu odbędzie się przy świetle dziennym. Kupujący jest uprawniony do odbioru 
Przedmiotu Odbioru przy uczestnictwie wybranych osób, w szczególności inspektora 
nadzoru. 

32. Przy odbiorze Sprzedający wręczy Kupującemu instrukcję użytkowania Lokalu oraz części 
wspólnych.

§4. CENA SPRZEDAŻY

33. Strony ustalają następujące ceny netto, tj. bez podatku VAT (Ceny Netto):
33.1.Cenę sprzedaży Lokalu, o którym mowa w  § 2 ust. 1 pkt 1.1, wraz z przyległym 

balkonem/tarasem, o którym mowa w  § 2 ust. 1 pkt 1.2 i pkt 1.3, przynależną Komórką 
o której mowa w § 2 ust. 1 pkt 1.4, prawem do korzystania z 1 Miejsca Postojowego o 
którym mowa  w § 2 ust. 1 pkt 1.5   na kwotę            zł (słownie:        złote)

33.2.Cenę sprzedaży udziału we współwłasności Gruntu o którym mowa w § 1 ust. 1, 
przypadającego na 1 m2 kupowanej przez Kupującego powierzchni Lokalu, Komórki,  
na kwotę             zł (słownie:            złotych) 

34. Strony ustalają cenę netto (Cena Netto) sprzedaży Przedmiotu Umowy na                zł 
(słownie:          złotych) wyliczoną według danych zawartych w § 2 ust. 1 i § 4 ust. 1.

35. Cena określona w § 4 ust. 1 podlegać będzie waloryzacji według następujących zasad:

                                            Umowa przedwstępna przy zakupie mieszkania
___________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________________________________
Umowa przedwstępna przy zakupie mieszkania    - 6 -



35.1.waloryzacji podlega niewpłacona część Ceny Sprzedaży określonej w § 5 ust. 1  
niniejszej umowy, z wyłączeniem tych rat-części Ceny Sprzedaży, które zostaną 
wpłacone w terminie 30 dni od dnia zawarcia niniejszej umowy.

35.2.waloryzację dla danej raty- części Ceny Sprzedaży nalicza się za każdy dzień, poczynając 
od dnia następnego upływającego po terminie płatności określonym w pkt 1 

35.3.waloryzacja zostanie naliczona, w taki sposób, iż strony sporządzą aneks do niniejszej 
umowy, w którym ustalą nowy termin zapłaty części Ceny Sprzedaży, które nie zostały 
zapłacone w terminach określonych w pkt 1,  a za okres przesunięcia terminu płatności 
części ceny Kupujący zapłaci waloryzację w wysokości 0,8 % miesięcznie, liczoną od 
części ceny objętej prolongatą płatności.

36. Cena Przedmiotu Umowy obejmuje udział w częściach wspólnych.
37. Wpłaty dokonywanie po terminach określonych w § 5 ust. 1 umowy będą zaliczane w 

pierwszej kolejności na poczet przysługującej waloryzacji, o której mowa w  § 4 ust. 3, a w 
następnej kolejności na poczet należności głównej.

38. Za termin wpłaty uważa się datę wpływu należności na konto Sprzedającego.
39. Cena Netto Przedmiotu Umowy nie podlega zmianie ze względu na ewentualne różnice 

pomiędzy powierzchnią określoną w niniejszej umowie a powierzchnią określoną na 
podstawie obmiaru powykonawczego, przy czym Strony ustalają, że różnice w powierzchni 
poszczególnych składników Przedmiotu Umowy (Lokalu wraz z Balkonem lub Tarasem, 
Garażu, Komórki Lokatorskiej) nie mogą być większe niż 1 m2. Jeżeli powierzchnia 
poszczególnych składników Przedmiotu Umowy będzie mniejsza o więcej niż 1 m2 
powierzchni określonej w  niniejszej umowie, Sprzedający zwróci Kupującemu kwotę 
wyliczoną w oparciu o cenę jednostkową 1 m2 wynikającą z różnicy pomiędzy powierzchnią 
określoną w  umowie, a rzeczywistą powierzchnią określoną na podstawie obmiaru 
powykonawczego. Jeżeli powierzchnia, o której mowa w zdaniu poprzednim będzie większa o 
więcej niż 1 m2, Sprzedającemu przysługiwać będzie prawo do żądania od Kupującego 
dopłaty różnicy wyliczonej w oparciu o cenę jednostkową m2. Kupującemu będzie 
przysługiwało prawo odstąpienia od  umowy w terminie 21 dni od dnia otrzymania 
informacji od Sprzedającego, zawierającej kwotę dopłaty lub kwotę zwrotu. Po 
bezskutecznym upływie terminu do wykonania prawa odstąpienia Kupujący będzie 
zobowiązany do zapłaty różnicy, a Sprzedający do dokonania zwrotu w terminie 14 dni.

40.  W przypadku konieczności rozliczenia różnic w powierzchni poszczególnych składników 
Przedmiotu Umowy zgodnie z § 4 ust. 6, strony ustalają następujące ceny jednostkowe netto:
40.1.Cenę sprzedaży 1 m2 powierzchni użytkowej lokalu, o którym mowa w  § 2 ust. 1 pkt 1.1, 

na kwotę ___ zł (słownie:_______  złote),
40.2.Cenę sprzedaży 1 m2 balkonu, o którym mowa w § 2 ust. 1 pkt 1.2, na kwotę ___ zł 

(słownie:   złote),
40.3.Cenę sprzedaży 1 m2 tarasu, o którym mowa w § 2 ust. 1 pkt 1.3, na kwotę ___ zł 

(słownie: ___ złotych),
40.4.Cenę sprzedaży 1 m2 powierzchni komórki lokatorskiej, o której mowa w § 2 ust.1 pkt 

1.4, na kwotę ___  zł (słownie: ___ złotych),
40.5.Cenę sprzedaży udziału we współwłasności  Gruntu o którym mowa  w § 1 ust. 1 
40.6. przypadającego na 1 m2 kupowanej przez kupującego powierzchni Lokalu 

Mieszkalnego, Komórki Lokatorskiej, na kwotę _______zł (słownie: __ złotych),
41. Ceny Netto oraz Cena Netto nie zawierają podatku VAT, który zostanie doliczony w 

wysokości zgodnej z obowiązującymi przepisami na dzień powstania obowiązku 
podatkowego w zakresie podatku VAT. Na dzień zawarcia niniejszej umowy stawki podatku 
VAT na Lokal, Komórkę Lokatorską jako pomieszczenie przynależne i prawo do korzystania 
z Miejsca Postojowego (w ramach korzystania z nieruchomości wspólnej)  wynosi 7%.
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42. Zmiana stawek podatku VAT
42.1.Jeżeli z powodu ewentualnej zmiany stawek podatku VAT w stosunku do 

obowiązujących w chwili zawarcia niniejszej umowy, cena brutto Przedmiotu Umowy 
ulegnie zmianie, Sprzedający pisemnie zawiadomi o tej zmianie Kupującego. 

42.2.W przypadku, gdy wzrost stawek podatku VAT spowoduje zmianę ceny brutto 
Przedmiotu Umowy, Kupującemu będzie przysługiwało prawo do odstąpienia od 
niniejszej umowy w terminie 14 dni od otrzymania w/w zawiadomienia, z prawem do 
zwrotu dokonanych wpłat w nominalnej wysokości w terminie 90 dni liczonych od dnia 
złożenia oświadczenia o odstąpieniu od umowy, przy czym Kupujący nie będzie posiadał 
w stosunku do Sprzedającego żadnych roszczeń przewyższających zwrot dokonanych 
wpłat w nominalnej wysokości. Jeżeli w terminie określonym w ust. 9 pkt 2. Kupujący 
nie złoży stosownego oświadczenia woli o odstąpieniu od umowy, to będzie 
zobowiązany do uregulowania różnicy w cenie brutto Przedmiotu Umowy wynikającej 
ze zmiany stawki podatku VAT, w  terminie 90 dni od otrzymania zawiadomienia, o 
którym mowa w ust. 9 pkt 2.

42.3.W przypadku odstąpienia od umowy z przyczyn opisanych ust. 9 pkt 2, Kupującemu nie 
będzie przysługiwało od Sprzedającego roszczenie o zwrot ewentualnych kosztów 
adaptacji Przedmiotu Umowy wykonanej przez Kupującego, a w razie wprowadzenia na 
wniosek Kupującego zmian do Przedmiotu Umowy, Sprzedający ma prawo potrącić z 
kwoty zwracanej Kupującemu, kwotę będącą równowartością kosztów prac koniecznych 
do przywrócenia przedmiotu Umowy do stanu zgodnego z projektem przed 
wprowadzeniem zmian przez Kupującego.

43. Wszelkie koszty związane z zawarciem umowy notarialnej, podatkiem od czynności 
cywilnoprawnych oraz wpisem do ksiąg wieczystych ponosi Kupujący.

§5. TERMINY I SPOSÓB PŁATNOŚCI

1. Kupujący dokonywał będzie wpłat środków finansowych na konto Sprzedającego numer   ... 
w Banku ....., lub inne konto Sprzedającego, wskazane pisemnie przez Sprzedającego, co nie 
wymaga aneksu do umowy, nie później niż w następujących terminach i wysokościach:

2. W razie opóźnienia się Kupującego we wpłatach określonych w ust. 1, Sprzedającemu 
przysługuje prawo naliczenia Kupującemu odsetek ustawowych za każdy dzień opóźnienia, 
jednak nie więcej niż 1% Ceny Netto.

3. Za dzień zapłaty uznaje się datę wpływu środków na wskazany rachunek bankowy 
Sprzedającego.

§6. OBOWIĄZKI SPRZEDAJĄCEGO

Sprzedający zobowiązuje się:
44. Protokolarnie przekazać Kupującemu Przedmiot Odbioru w terminie określonym w § 3 ust.

3.
45. Zawrzeć z Kupującym notarialną umowę sprzedaży Przedmiotu Umowy.
46. Pisemnie zawiadomić Kupującego o wyznaczeniu terminów określonych w § 3.
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§7. OBOWIĄZKI KUPUJĄCEGO

Kupujący zobowiązuje się:
47. Terminowo finansować, zgodnie z zasadami ustalonymi w  § 4 i § 5, budowę Przedmiotu 

Umowy.
48. Przystąpić do przejęcia Przedmiotu Odbioru w terminie określonym przez Sprzedającego.
49. Zawrzeć notarialną umowę sprzedaży Przedmiotu Umowy w terminie wyznaczonym przez 

Sprzedającego.
50. Utrzymywać Lokal w  należnym stanie i ponosić wydatki związane z utrzymaniem Przedmiotu 

Umowy .
51. Uczestniczyć w kosztach zarządu nieruchomością wspólną.
52. Przestrzegać porządku, korzystać z części wspólnych Nieruchomości w sposób 

nieutrudniający korzystania z Nieruchomości przez innych użytkowników.

§8. ZASADY UZGADNIANIA ZMIAN ARANŻACYJNYCH

Jeżeli Kupujący, po wydaniu mu przedmiotu umowy zamierza dokonać zmian w przedmiocie 
umowy, niezgodnych projektem budowlanym i wykonawczym, to   zobowiązany jest przed 
przystąpieniem do prac, do uzyskania wymaganych prawem decyzji właściwych organów oraz 
akceptacji sprzedającego. Po powstaniu wspólnoty mieszkaniowej oraz ukonstytuowaniu się 
Zarządu Wspólnoty Mieszkaniowej, Kupujący zobowiązany jest do uzyskania wymaganych 
prawem decyzji właściwych organów oraz akceptacji Zarządu Wspólnoty oraz projektanta 
budynku. Po wykonaniu tych zmian Kupujący zobowiązuje się dostarczyć odpowiednio 
Sprzedającemu albo Zarządowi Wspólnoty i projektantowi budynku  kopię dokumentacji 
powykonawczej związanej z wprowadzonymi zmianami, w tym w  szczególności projekt 
budowlany i wykonawczy. W przypadku niedotrzymania przez Kupującego w/w 
postanowień, ewentualne konsekwencje prawne (w tym kary administracyjne) oraz koszty 
związane z doprowadzeniem przedmiotu umowy do stanu zgodnego z projektem 
budowlanym i wykonawczym, obciążać będą Kupującego.

§9. PRAWA KUPUJĄCEGO

53. Kupujący ma prawo do otrzymywania od Sprzedającego rzetelnej i wyczerpującej informacji 
na temat stanu zaawansowania prac budowlanych inwestycji opisanej w §  1.

54. Kupujący ma prawo do wizyty na terenie budowy w terminie wyznaczonym przez 
Sprzedającego.

55. Kupujący ma prawo  do otrzymywania od Sprzedającego bieżących informacji dotyczących 
stanu prawnego inwestycji tj. aktualnego odpisu księgi wieczystej oraz aktualnych 
zaświadczeń o nie zaleganiu ze zobowiązaniami podatkowymi na rzecz ZUS i Urzędu 
Skarbowego.

§10. ODSTĄPIENIE OD UMOWY

56. Sprzedający może odstąpić od umowy w  przypadku opóźnienia w  zapłacie pierwszej raty 
określonej w § 5 trwającej powyżej 7 dni (słownie: siedem dni) lub w przypadku opóźnienia w 
zapłacie którejkolwiek z rat określonych w § 5 przekraczającej 30 dni (słownie: trzydzieści 
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dni). Prawo odstąpienia może być wykonane w terminie do 24 miesięcy od dnia powstania 
opóźnienia Kupującego.

57. W przypadku odstąpienia od umowy jednej ze Stron z przyczyn leżących po stronie 
Kupującego, Sprzedający dokona zwrotu wniesionych przez Kupującego wp łat, 
pomniejszonych o karę umowną w wysokości 1% ceny netto przedmiotu umowy, określonej 
w § 4 ust. 2, nie później niż w  ciągu 30 dni od odstąpienia od umowy, na rachunek wskazany 
przez Kupującego.

58. Kupujący ma prawo do odstąpienia od umowy z zachowaniem prawa do kary umownej w 
wysokości 1 % Ceny Netto, w przypadku zwłoki w przekazaniu lokalu trwającej powyżej 45 
dni, jednak po uprzednim pisemnym wyznaczeniu Sprzedającemu dodatkowego terminu 30 
dni. W przypadku odstąpienia od umowy wskutek okoliczności określonych w niniejszym 
ustępie zwrot środków pieniężnych wraz z karą umowną nastąpi w terminie 14 dni od dnia 
odstąpienia od umowy.

59. Strony uprawnione będą do odstąpienia od umowy w przypadku zwłoki drugiej strony w 
zawarciu umowy notarialnej, o której mowa w § 3 ust. 16, trwającej powyżej 6 miesięcy 
zachowaniem prawa do kary umownej w wysokości 1% Ceny Netto. Prawo odstąpienia może 
być wykonane nie później niż w  ciągu 24 miesięcy licząc od dnia powstania uprawnienia do 
odstąpienia od umowy.

§11. KARY UMOWNE

60. W przypadku nieterminowego przekazania lokalu mieszkalnego, miejsca postojowego lub 
komórki lokatorskiej, z winy Sprzedającego, Kupujący może naliczyć Sprzedającemu kary 
umowne za każdy dzień zwłoki w wysokości odsetek ustawowych od wartości umowy (netto), 
jednak nie więcej niż 1% Ceny Netto.

61. W przypadku zwłoki w terminie zawarcia notarialnej umowy sprzedaży, określonej w § 3 ust. 
16, z winy leżącej po jednej ze Stron, druga Strona może naliczyć Stronie pozostającej w 
zwłoce karę umowną w wysokości odsetek ustawowych od wartości umowy (netto) za każdy 
dzień opóźnienia, jednak nie więcej niż 1% Ceny Netto.

§12. SIŁA WYŻSZA

62. W przypadku wojny, rewolucji, stanu wyjątkowego Sprzedający zastrzega sobie prawo: 
62.1.ustalenia nowej ceny za przedmiot umowy 
62.2.odstąpienia od umowy.

63. W przypadku zaistnienia okoliczności, o których jest mowa w ust. 1 niniejszego paragrafu 
Kupujący będzie uprawniony do odstąpienia od umowy.

64. W przypadku wystąpienia zdarzeń losowych z przyczyn, za które Sprzedający nie ponosi 
odpowiedzialności takich jak: pożar, powódź, huragan, uderzenie piorunu, eksplozja, 
obsuwanie się ziemi, grad, upadek pojazdu powietrznego, terminy określone w § 3 ulegają 
przesunięciu i okres opóźnienia spowodowanego przez zdarzenie losowe na podstawie 
aneksu do umowy. W przypadku dwukrotnego niestawienia się przez Kupującego w celu 
zawarcia aneksu do umowy, każdej ze stron przysługuje prawo odstąpienia od umowy. Prawo 
odstąpienia może być wykonane w terminie 120 dni od dnia ustania przerwy w prowadzeniu 
budowy spowodowanej zdarzeniem losowym.
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§13. RĘKOJMIA

65. Sprzedający udziela trzyletniej rękojmi na elementy konstrukcji Przedmiotu Odbioru liczonej 
od jego protokolarnego przekazania Kupującemu.

66. Termin rękojmi dla nieruchomości wspólnej rozpoczyna bieg z dniem jej wydania, tj. od dnia 
uzyskania przez Sprzedającego decyzji o pozwoleniu na użytkowanie Budynku, w którym 
znajduje się Lokal, niemniej jednak nie wcześniej niż z dniem protokolarnego przekazania 
pierwszego lokalu mieszkalnego w Budynku, w którym znajduje się Lokal.

67. Uprawnienia Kupującego z tytułu rękojmi za wady fizyczne wygasają po upływie:
67.1.trzech lat dla konstrukcji 
67.2.jednego roku dla stolarki drzwiowej i okiennej
67.3.jednego roku dla robót instalacyjnych wraz z urządzeniami i osprzętem
67.4.jednego roku dla robót budowlano-wykończeniowych i drogowych.

68. W przypadku wykonywania przez Kupującego istotnych zmian w przedmiocie umowy, 
niezgodnych z projektem wykonawczym, następuje utrata uprawnień wynikających z tytułu 
rękojmi. Kupujący traci uprawnienia z rękojmi, jeżeli przyczyną zgłoszonych wad będzie 
nieprawidłowa eksploatacja lokalu lub części wspólnych polegająca w szczególności na:
68.1.zniszczeniu lub uszkodzeniu elementów lokalu lub nieruchomości wspólnej
68.2.dokonaniu przez Kupującego lub zatrudnionych przez niego wykonawców w lokalu lub 

nieruchomości wspólnej zmian lub przeróbek bez wiedzy i zgody Sprzedającego, przy 
czym nie dotyczy to wykonywania zwykłych robót wykończeniowych lokalu

68.3.dopuszczenia przez Kupującego do spadku temperatury w wydanym lokalu poniżej         
10 °C.

69. Kupującemu przysługuje w pierwszej kolejności prawo żądania usunięcia usterek, w czasie 
niezbędnym do usunięcia usterki, jednak nie dłuższym niż 30 dni, chyba że natura usterki lub 
warunki atmosferyczne wymagają dłuższego czasu na jej usunięcie, o czym Kupujący 
zostanie poinformowany. W/w zastrzeżenie terminowe nie obowiązuje w przypadku sytuacji 
awaryjnych, gdzie Sprzedający zobowiązuje się do dołożenia należytej staranności w celu 
niezwłocznego usunięcia awarii. W przypadku nieusunięcia usterek w w/w terminie, 
Kupującemu będą przysługiwać uprawnienia przewidziane w Kodeksie Cywilnym.

70. Postanowienia terminowe, o których mowa w ust. 5 nie obowiązują w przypadku wystąpienia 
drobnych usterek nie uniemożliwiających użytkowania Przedmiotu Umowy, takich, jak np. 
usterki o charakterze estetycznym. Dla tego typu usterek Sprzedający zastrzega sobie prawo 
wyznaczenia indywidualnego terminu ich usunięcia, jednak nie później niż do końca biegu 
rękojmi.

71. Strony zgodnie postanawiają, że dokonując odbioru Kupujący jest zobowiązany do zbadania 
stanu technicznego lokali oraz jakości wykonanych prac..

§14. ADMINISTRACJA OSIEDLA

W oparciu o ustawę o własności lokali  z dnia 24 czerwca 1994 r. i na podstawie uchwały 
wspólnoty mieszkaniowej nr 1/2009 z dnia 17.12.2009 r.  wybrany został Zarząd Wspólnoty. 
Administratorem nieruchomości wspólnej w chwili obecnej jest firma ............
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III. POSTANOWIENIA DODATKOWE 

§15. ETAPOWANIE REALIZACJI I ROZBUDOWA OSIEDLA

72. Rzut Osiedla przedstawiający plan sytuacyjny i granice realizacji I, II, III Etapu oraz wstępną 
koncepcję usytuowania pozostałych budynków w ramach Przedsięwzięcia stanowi załącznik 
nr 5 (Rzut Osiedla). Jednocześnie Kupujący wyraża nieodwołalną zgodę na realizację przez 
Sprzedającego kolejnych etapów Przedsięwzięcia, zgodnie z pozwoleniem na budowę, co 
zostanie zapisane w notarialnej umowie sprzedaży o której mowa w § 2.

73. Sprzedający zastrzega sobie prawo do:
73.1.wyboru kolejności, harmonogramu i zakresów realizacji kolejnych etapów Osiedla.
73.2.nierealizowania kolejnych etapów Przedsięwzięcia i zakończenia realizacji po 

wybudowaniu I, II, III Etapu. W takim przyp
73.3.adku zostanie wydzielona i ogrodzona mniejsza działka zaznaczona zgodnie z 

załącznikiem nr 5 do niniejszej umowy.
73.4.dalszej rozbudowy osiedla (Rozbudowa Osiedla) poprzez realizację kolejnych 

budynków wraz z przyległym terenem, które na dzień podpisania umowy nie są objęte 
przedmiotowym Przedsięwzięciem. Etapy te po ich wybudowaniu stanowić będą wraz z 
Przedsięwzięciem, pod względem własności jedną nieruchomość -Wspólnotę 
Mieszkaniową. W takim przypadku wszelkie definicje użyte w niniejszej umowie będą 
miały zastosowanie do całości Osiedla po rozbudowie.

74. Wstępna koncepcja Rozbudowy Osiedla została przedstawiona w załączniku nr 5. 

§16. USTALENIA DODATKOWE

75. Kupujący oświadcza, że wyraża nieodwołalnie zgodę na:
75.1.ustanowienie w dziale III Ksiąg Wieczystych Gruntu, służebności gruntowych lub prawa 

użytkowania części Gruntu na rzecz podmiotów świadczących usługi, w szczególności w 
zakresie dostawy wody, odbioru nieczystości płynnych, dostawy gazu, energii 
elektrycznej, internetu, połączeń telekomunikacyjnych, w szczególności takich firm 
jak .......... polegających m.in. na umożliwieniu dostępu do nieruchomości w celu 
posadowienia sieci lub przyłączy, wraz z prawem do ich konserwacji, modernizacji lub 
rozbudowy.

75.2.obciążenie nieruchomości opisanej w § 1 prawem nieodpłatnego użytkowania 
polegającym na umieszczeniu reklamy ............... w sposób niezakłócający korzystania z 
nieruchomości, wraz z wpisem tego prawa w dziale III Ksiąg Wieczystych Gruntu.

76. Kupujący oświadcza, że zapoznał się z lokalizacją, sposobem zagospodarowania Gruntu, 
projektem Lokalu, Balkonu, Tarasu, Komórki, Miejsca Postojowe projektem Osiedla, 
rozwiązaniami architektonicznymi, materiałowymi oraz założeniami funkcjonalno-
użytkowymi poszczególnych części i pomieszczeń budowanych obiektów.

77. Sprzedaj ą cy zastrzega sobie prawo wprowadzenia w Przedmiocie Umowy i 
zagospodarowaniu Gruntu, niewielkich zmian wynikających z opracowania projektu 
wykonawczego, przy czym zmiany te nie będą miały wpływu na cenę Przedmiotu Umowy. 
Sprzedający zastrzega sobie prawo zmiany ilości miejsc postojowych w garażu 
wielostanowiskowym oraz usytuowanych na terenie osiedla. W/w zmiana nie będzie miała 
wpływu na ostateczną Cenę Netto. O zaistniałych zmianach Sprzedający poinformuje 
pisemnie Kupującego. 
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78. Z chwilą powstania Wspólnoty Mieszkaniowej Przedsięwzięcia, Sprzedający nie ponosi 
odpowiedzialności za nie wykonanie lub nienależyte wykonanie zobowiązań wynikających z  
niniejszej umowy  będących następstwem decyzji Wspólnoty Mieszkaniowej.

79. Kupujący upoważnia Sprzedającego do wystawiania faktur VAT bez swojego podpisu.
80. Kupujący wyraża zgodę na przetwarzanie jego danych osobowych podanych w  umowie lub 

innych dokumentach do celów związanych z wykonaniem niniejszej umowy oraz promocją 
(marketingiem) dzia ł alno ś ci Sprzedaj ą cego, dla celów statystyki handlowej, w 
kwestionariuszach ankietach i innych dokumentach, a także w celu stworzenia bazy danych 
przy niezmienionym celu przetwarzania. Sprzedający przekaże dane osobowe Kupującego 
Administratorowi i Zarz ądowi Wspólnoty Mieszkaniowej dla potrzeb zarz ądu 
nieruchomością wspólną, dostawcom mediów, a w przypadku powstania usterek – 
wykonawcom usuwającym usterki w ramach rękojmi.

81. Adres Kupującego dla korespondencji: Kupujący ma obowiązek powiadomienia 
Sprzedającego o każdej zmianie adresu dla korespondencji. 

82. Strony zobowiązują się do nie ujawniania, nie udostępniania i nie wykorzystywania treści 
umowy osobom trzecim bez uprzedniej pisemnej zgody drugiej strony. Strony są 
upoważnione do udostępnienia treści umowy swoim doradcom prawnym, finansowym, 
technicznym, dla których dostęp do umowy jest niezbędny w celu realizacji niniejszej Umowy. 

83. Umowa została uzgodniona indywidualnie z Kupującym po przeprowadzeniu negocjacji, 
Kupujący zapoznał się szczegółowo z wszystkimi postanowieniami umowy, które są dla niego 
zrozumiałe i w pełni je akceptuje. Kupujący oświadcza, że zgłosił wszystkie swoje uwagi do 
indywidualnego projektu umowy oraz potwierdza, że poprawki zaakceptowane przez 
Sprzedającego zostały uwzględnione w ostatecznej wersji umowy. Sprzedający oświadcza, że 
uwzględnił wszelkie uwagi Kupującego, które nie kolidują z istotnym interesem 
gospodarczym Sprzedającego. Kupujący oświadcza ponadto, że przyjmuje do wiadomości 
niemożliwość zaakceptowania przez Sprzedającego pozostałych zgłoszonych przez 
Kupującego uwag ze względu na istotny interes gospodarczy Sprzedającego związany ze 
specyfiką działalności i pomimo, że umowa nie uwzględnienia niektórych uwag Kupującego 
godzi się na ostateczną treść umowy uznając ją za indywidualnie uzgodnioną.

84. Kupujący ma prawo do dokonania cesji umowy (przelewu praw z przejęciem zobowiązań) na 
nowego Kupującego, po uzyskaniu pisemnej zgody Sprzedającego. Jeżeli Kupujący 
wprowadzi na swoje miejsce nowego kupującego na tych samych warunkach, które 
obowiązują w niniejszej umowie, Sprzedający dokona zwrotu wpłaconej przez Kupującego 
kwoty, na rachunek wskazany przez Kupującego, w terminie 14 dni od daty dokonania pełnej 
wpłaty przez nowego Kupującego. Za wprowadzenie na swoje miejsce nowego Kupującego 
w całości lub w części udziałów niniejszej umowy, Nowy Kupujący zapłaci Sprzedającemu 
prowizję w wysokości 500.00 zł brutto w terminie 7 dni roboczych liczonych od 
wprowadzenia do umowy Nowego Kupującego.

§17. ZAŁĄCZNIKI
ZAŁĄCZNIKI
 Integralną część niniejszej Umowy, stanowią następujące Załączniki:

Załącznik Nr 1  Opis wykończenia Budynku
Załącznik Nr 2  Rzut Lokalu
Załącznik Nr 3 Zasady obliczania powierzchni
Załącznik Nr 4 Rzut Osiedla
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IV. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

§18. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1.W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie przepisy Kodeksu 
Cywilnego, Ustawy z dnia 24.06.1994r. o własności lokali (Dz.U. nr 85 p. 388) oraz Prawa 
Budowlanego.

2.Niniejsza Umowa zastępuje wszelkie wcześniejsze ustalenia, bądź porozumienia, wyrażone w 
formie pisemnej lub ustnej pomiędzy Stronami.

3.Wszelkie zmiany niniejszej umowy wymagają formy pisemnej w postaci aneksu pod rygorem 
nieważności.

4.Wszelkie spory wynikające z niniejszej umowy będą rozstrzygane polubownie, a w przypadku 
braku porozumienia przez Sądy Powszechne.

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

V. PODPISY

KUPUJĄCY        SPRZEDAJĄCY

[IMIĘ I NAZWISKO]     IMIĘ I NAZWISKO]
 

_____________________     ______________________

[IMIĘ I NAZWISKO]] 

_____________________
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