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PRZEDWSTĘPNA WARUNKOWA UMOWA SPRZEDAŻY

zawarta w …………………… w dniu ………………………… roku pomiędzy:

Spółdzielnią Mieszkaniową Osób Prawnych DOM z siedzibą w Gdańsku (80-386) przy ul. Lęborskiej 3B lok.2.26,
NIP 5862354715, zarejestrowaną w Krajowym Rejestrze Sądowym w rejestrze przedsiębiorców pod nr KRS
0000834911 prowadzonym przez Sąd Rejonowy Gdańsk – Północ w Gdańsku VII Wydział Gospodarczy Krajowego
Rejestru Sądowego, reprezentowaną przez: ………………………… – Prezes Zarządu,
zwaną dalej „Spółdzielnią”
a

Panem/ią ………………………………………………………………………………………………………………..,
zamieszkałym/ą legitymującym/ą się dowodem osobistym seria …………… numer ……………………..  wydanym
przez ……………, PESEL ……………………………, oraz Panią/em ………………………………….
zamieszkałą/ym …………………………………………., legitymującą/cym się dowodem osobistym seria …………….
numer ………………. wydanym przez ……………………, PESEL …………………………, zwanym/ymi dalej
„Nabywcą”

o następującej treści:

§ 1.
Oświadczenia

1. Spółdzielnia oświadcza, że:
1) zawarła z Romanem Edwardem Jędrzejczyk przedwstępną umowę sprzedaży na podstawie której Roman

Edward Jędrzejczyk jako właściciel zobowiązał się sprzedać Spółdzielni:
a) niezabudowaną działkę nr 164 obszaru 8,2455 ha, obręb 0023, położoną w miejscowości Wróblowice, Gmina

Miękinia, powiat średzki, województwo dolnośląskie, dla której Sąd Rejonowy w Środzie Śląskiej,
IV Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą KW nr WR1S/00044258/0,

b) niezabudowane działki położone w miejscowości Wróblowice, Gmina Miękinia, powiat średzki, województwo
dolnośląskie, o numerach: 149/173 o powierzchni 0,1019 ha objętą księgą wieczystą KW nr
WR1S/00044254/2, 149/194 o powierzchni 0,0056 ha objęta księgą wieczystą KW nr WR1S/00044251/1,
149/196 o powierzchni 0,1757 ha objętą księgą wieczystą KW nr WR1S/00044251/1, 4/180 o powierzchni
0,0056 ha objętą księgą wieczystą KW nr WR1S/00044250/4, 149/185 o powierzchni 0,1275 ha objętą księgą
wieczystą KW nr WR1S/00044250/4, 149/23 o powierzchni 0,3938 ha objęta księgą wieczystą KW nr
WR1S/00037103/7, 149/203 o powierzchni 0,0158 ha objęta księgą wieczystą KW nr WR1S/00044251/1,
149/204 o powierzchni 0,0439 ha objęta księgą wieczystą KW nr WR1S/00044251/1, 4/182 o powierzchni
0,1127 ha objęta księgą wieczystą KW nr WR1S/00044250/4, 149/197 o powierzchni 0,0831 ha objęta księgą
wieczystą WR1S/00044251/1, 149/198 o powierzchni 0,0831 ha objęta księgą wieczystą KW nr
WR1S/00044251/1, 155/24 o powierzchni 0,4149 ha objęta księgą wieczystą KW nr WR1S/00037103/7,
149/206 o powierzchni 0,0050 ha objęta księgą wieczystą KW nr WR1S/00044255/9,

c) odpowiednie udziały we współwłasności działek: 149/177 o powierzchni 0,6221 ha objęta księgą wieczystą
KW nr WR1S/00052785/2, 149/174 o powierzchni 0,1110 ha objęta księgą wieczystą KW nr
WR1S/00044254/2, 149/186 o powierzchni 0,1725 ha objęta księgą wieczystą KW nr WR1S/00044250/4,
149/193 o powierzchni 0,0053 ha objęta księgą wieczystą działka KW nr WR1S/00044251/1, 4/183 o
powierzchni 0,2012 ha objęta księgą wieczystą KW nr WR1S/00044250/4,
[zwane dalej łącznie „Nieruchomością”],

2) zamierza na Nieruchomości wybudować budynek mieszkalny wielorodzinny, w którym znajdować się będzie
łącznie ………………. samodzielnych lokali mieszkalnych około ……………. m2 [„Budynek”],
przeznaczonych pod wynajem, przy czym oddanie do użytkowania Budynku ma nastąpić w terminie do dnia
………………………… roku,

3) budowa Budynku oraz zakup przez Spółdzielnię Nieruchomości realizowane będą ze środków pozyskanych
przez Spółdzielnie w ramach Narodowego Programu Mieszkaniowego i finansowane ze środków Banku
Gospodarstwa Krajowego oraz ze środków wpłaconych przez najemców tych lokali,

4) zakres rzeczowy zadania inwestycyjnego określa projekt budowlany sporządzony przez ……………………
pod tytułem „Zespół budynków mieszkalnych wielorodzinnych” i uzyskane na jego podstawie pozwolenie na
budowę - Decyzja Nr ……………………. z dnia ………………… roku,

5) termin zakończenia budowy Budynku planowany jest na ………………… r.
2. Spółdzielnia i Nabywca oświadczają, że w dniu ……………………… roku zawarli umowę najmu

instytucjonalnego [„Umowa Najmu”], na mocy której Spółdzielnia zobowiązała się do wydania Nabywcom – po
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wybudowaniu na Nieruchomości Budynku - lokalu mieszkalnego o pow. użytkowej około ……. m², który to lokal
znajdował się będzie na ……. kondygnacji Budynku i oznaczony jest numerem budowlanym …………. [dalej
„Lokal”], po wybudowaniu na Nieruchomości Budynku.

3. Umowa najmu została zawarta na czas oznaczony 360 (trzystu sześćdziesięciu) miesięcy od dnia wydania Lokalu
Najemcy.

4. Nabywca przyjmuje do wiadomości, że warunkiem oddania Lokalu Najemcy w najem jest uzyskanie przez
Spółdzielnię ostatecznej decyzji o pozwoleniu na budowę Budynku, uzyskanie finansowania z Banku Gospodarstwa
Krajowego z przeznaczeniem na wybudowanie Budynku i/lub zakup Nieruchomości.

5. Strony oświadczają, że niniejsza umowa nie jest umową deweloperską w rozumieniu właściwych przepisów prawa,
bowiem Spółdzielnia nie jest deweloperem, a niniejsza umowa nie dotyczy przedsięwzięcia deweloperskiego, a
jedynie przyszłego zobowiązania Spółdzielni do sprzedaży Lokalu na żądanie Nabywcy, o ile nabywca wywiąże się
ze swoich zobowiązań wynikających z Umowy najmu.

§ 2.
Oświadczenia Nabywcy

1. Nabywca oświadcza, że zapoznał się z lokalizacją Nieruchomości, planem Budynku oraz planem Lokalu, zgodnie
z Załącznikiem nr 1.

2. Nabywca oświadcza, że pozostaje w związku małżeńskim, w którym obowiązuje ustrój rozdzielności majątkowej,
a nabycia Lokalu dokonuje do majątku osobistego za środki pochodzące z majątku osobistego.
Ewentualnie (w zależności od okoliczności faktycznych):
Nabywca oświadcza, że jest stanu wolnego.
albo
Każdy z Nabywców oświadcza, że pozostają we wspólnym pożyciu, każdy z nich jest stanu wolnego, a za
zobowiązania wynikające z niniejszej umowy przyjmują wobec Spółdzielni solidarną odpowiedzialność.

§ 3.
Oświadczenia Spółdzielni co do stanu Lokalu na dzień przeniesienia własności

1. Spółdzielnia oświadcza, że na dzień przeniesienia własności Lokalu na Nabywcę:
1) Lokal będzie miał urządzoną księgę wieczystą,
2) w Lokalu nikt nie będzie zameldowany na pobyt stały bądź czasowy, poza Nabywcą i osobami pozostającymi

z nim we wspólnym pożyciu,
3) Lokal będzie wolny od wszelkich obciążeń i praw osób trzecich, poza ujawnionym w księdze wieczystej

Lokalu roszczeniem Nabywcy o przeniesienie odrębnej własności Lokalu oraz ewentualnie hipoteką
ustanowioną na rzecz Banku Gospodarstwa Krajowego w celu zabezpieczenia spłaty kredytu udzielonego
Spółdzielni na zakup Nieruchomości i wybudowanie Budynku,

4) Lokal nie będzie położony na obszarze rewitalizacji lub Specjalnej Strefy Rewitalizacji,
5) stan prawny Lokalu ujawniony w księdze wieczystej będzie zgodny z rzeczywistym stanem prawnym Lokalu,
6) Lokal nie będzie przedmiotem najmu, użyczenia lub jakiegokolwiek innego stosunku zobowiązaniowego

zawartego przez Spółdzielnię z osobą trzecią, nie będzie obciążony żadnymi ograniczonymi prawami
rzeczowymi, długami ani roszczeniami osób trzecich.

§ 4.
Umowa przedwstępna, cena i jej zapłata, zawarcie przyrzeczonej umowy sprzedaży

1. Strony zobowiązują się zawrzeć w terminie 361 (trzystu sześćdziesięciu jeden) miesięcy od dnia wydania Lokalu
Nabywcom na podstawie Umowy Najmu, umowę przyrzeczoną [„Umowa Przyrzeczona”] na podstawie której
Spółdzielnia sprzeda Nabywcy a Nabywca zobowiązuje się kupić – w stanie wolnym od wszelkich długów - prawo
odrębnej własności Lokalu wraz ze związanym z nim udziałem w nieruchomości wspólnej za cenę w wysokości
…………… zł (……………. złotych) za 1 m² Lokalu i powierzchni Lokalu ustalonej w sposób określony w ust. 2,
tj. na dzień zawarcia niniejszej umowy w łącznej cenie …………………. zł (słownie…………………….. złotych)
- [„Cena Lokalu”].

2. Ostateczna Cena Lokalu zostanie ustalona poprzez pomnożenie ceny 1 m² wskazanej w ust. 1 i ostatecznej
powierzchni Lokalu wynikającej z pomiaru geodezyjnego powykonawczego zgodnie z metodologią pomiaru
przyjętą dla Budynku, tj. normą PN-ISO 9836:2015-12 i może różnić się +/- 2% w stosunku do powierzchni
wskazanej w §1 ust. 2.

3. Cena Lokalu może ulec zmianie wyłącznie w przypadku:
1) zmiany przepisów dotyczących podatku od towarów i usług skutkujących zmianą stawki podatku od towarów i
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usług – w takim wypadku Cena Lokalu określona w ust. 1 zostanie stosownie skorygowania o podatek VAT
należny w związku z realizacją niniejszej Umowy (w zakresie pozostałej niezapłaconej części świadczenia na
poczet Ceny Lokalu),

2) zmiany powierzchni Lokalu – w takim wypadku Cena Lokalu zostanie ustalona w oparciu o stawkę …………
zł (………………… złotych) za 1 m² Lokalu i powierzchni Lokalu ustalonej w sposób określony w ust. 2
niniejszej umowy.
Wynajmujący powiadomi Nabywcę o ostatecznej cenie Lokalu najpóźniej do dnia wydania Nabywcy Lokalu
na podstawie Umowy Najmu.

4. Nabywca zobowiązuje się płacić Spółdzielni od dnia wydania mu Lokalu zgodnie z Umową Najmu, tj. od dnia
podpisania przez Spółdzielnie i Nabywcę protokołu zdawczo – odbiorczego dokumentującego wydanie Nabywcy
Lokalu w najem, zaliczki na poczet Ceny Lokalu, płatne w wysokości wskazanej w Załączniku nr 3, z góry w
terminie do 10-go dnia każdego miesiąca kalendarzowego, przelewem na rachunek bankowy Spółdzielni wskazany
w ust. 5.

5. Nabywca zobowiązuje się dokonywać wpłat zaliczek na poczet Ceny Lokalu na rachunek bankowy Spółdzielni w
banku …………………., numer rachunku ………………………..……………………………...

6. Najemca zobowiązuje się dokonywać wpłaty zaliczek na poczet Ceny Lokalu z podaniem tytułu przelewu (numer
lokalu mieszkalnego, nr umowy najmu oraz numeru umowy przedwstępnej, nr raty).

7. Strony postanawiają, że zawarcie Umowy Przyrzeczonej nastąpi nie wcześniej niż po upływie 120 (stu dwudziestu)
miesięcy od wydania Lokalu Nabywcy na podstawie Umowy Najmu i nie później niż w ciągu 30 dni od dnia
zakończenia okresu na jaki została zawarta Umowa Najmu, po zapłacie całej Ceny Lokalu oraz zapłacie wszelkich
świadczeń pieniężnych należnych Spółdzielni zgodnie z Umową Najmu.

8. Nabywca ma prawo wystąpić do Spółdzielni z pisemnym żądaniem zawarcia Umowy Przyrzeczonej przed
upływem terminu wskazanego w ust. 1, nie wcześniej jednak niż po upływie 120 (stu dwudziestu) miesięcy od dnia
wydania Lokalu Nabywcy na podstawie Umowy najmu.

9. Spółdzielnia niezwłocznie po upływie 360 (trzystu sześćdziesięciu) miesięcy od dnia wydania Lokalu Nabywcy,
powiadomi nabywcę listem poleconym oraz drogą e-mailową o wysokości opłat należnych do zapłaty zgodnie z
Umową Najmu oraz o wysokości należnej do zapłaty Ceny Lokalu, ze wskazaniem numeru rachunku bankowego
Spółdzielni oraz terminu do zapłaty tych należności nie krótszego niż 7 (siedem) dni.

10. W przypadku, gdy Nabywca zamierzał będzie zawrzeć Umowę Przyrzeczoną po upływie 120 (stu dwudziestu)
miesięcy lecz przed upływem 361 (trzystu sześćdziesięciu jeden) miesięcy od dnia wydania mu Lokalu na podstawie
Umowy Najmu, w takim wypadku Spółdzielnia w ciągu 30 dni od otrzymania pisemnego żądania Nabywcy
powiadomi Nabywcę listem poleconym oraz drogą e-mailową o wysokości opłat należnych do zapłaty zgodnie z
Umową Najmu oraz o wysokości należnej do zapłaty Ceny Lokalu, ze wskazaniem numeru rachunku bankowego
Spółdzielni oraz terminu do zapłaty tych należności nie krótszego niż 7 (siedem) dni.

11. Brak zapłaty całej Ceny Lokalu oraz zapłaty wszystkich świadczeń pieniężnych należnych Spółdzielni na podstawie
Umowy Najmu stanowił będzie przyczynę odmowy zawarcia przez Spółdzielnię Umowy Przyrzeczonej, z przyczyn
leżących po stronie Nabywcy.

12. Spółdzielnia powiadomi Nabywcę listem poleconym wysłanym na adres Nabywcy wskazany w komparycji niniejszej
umowy z 14-dniowym wyprzedzeniem o terminie zawarcia Umowy Przyrzeczonej. W przypadku niestawienia się
Nabywcy na termin zawarcia Umowy Przyrzeczonej bądź odmowy zawarcia w tym terminie Umowy Przyrzeczonej,
w odstępie co najmniej 60 dni od dnia wysłania pierwszego powiadomienia, Spółdzielnia wyznaczy Nabywcy kolejny
14-dniowy termin i zawiadomi o nim Nabywcę listem poleconym wysłanym na adres Nabywcy. W razie dwukrotnego
niestawienia się Nabywcy na wyznaczone w sposób powyżej opisany, terminy zawarcia Umowy Przyrzeczonej bądź
odmowy zawarcia w tych terminach Umowy Przyrzeczonej, Spółdzielnia będzie uprawniona do odstąpienia od
niniejszej umowy.

§ 5.
Odbiór lokalu, wyodrębnienie lokalu i zabezpieczenie zwrotu zaliczek

1. Strony uzgadniają, że zawarcie Umowy Przyrzeczonej zostanie poprzedzone podpisaniem protokołu zdawczo –
odbiorczego Lokalu, potwierdzającego odbiór Lokalu przez Nabywcę, zgodnie ze wzorem stanowiącym Załącznik
nr 2.

2. Z uwagi na fakt, iż posiadaczem Lokalu na dzień podpisania protokołu, o którym mowa w ust. 1 będzie Nabywca,
wydanie Lokalu nastąpi poprzez samo podpisanie protokołu zdawczo – odbiorczego, a Nabywca zrzeka się zgłasza
wad lokalu związanych z korzystaniem z Lokalu przez Nabywcę.

3. Wszelkie ciężary i ryzyka związane z Lokalem przechodzą na Nabywcę z dniem odbioru Lokalu – w szczególności
wszelkie koszty związane z eksploatacją Lokalu, takie jak koszty ogrzewania, poboru energii elektrycznej i wody,
sprzątania oraz koszty zarządu nieruchomością wspólną.

4. Spółdzielnia na żądanie Nabywcy i na jego koszt dokona ustanowienia odrębnej własności Lokalu.
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5. W razie ustanowienia odrębnej własności Lokalu, Nabywca ma prawo żądać ustanowienia hipoteki umownej na
zabezpieczenie roszczenia Nabywcy o zwrot zapłaconych zaliczek na wypadek niewykonania niniejszej umowy.  

§ 6.
Rozwiązanie Umowy

1. Niniejsza umowa ulega rozwiązaniu w przypadku rozwiązania Umowy Najmu.
2. W razie rozwiązania Umowy Najmu, Spółdzielnia zwróci Nabywcy zapłacone przez niego zaliczki na poczet Ceny

Lokalu, po potrąceniu zaległych kwot Czynszu i innych opłat wynikających z Umowy Najmu związanych z
korzystaniem z Lokalu, w terminie 12 miesięcy od dnia opróżnienia Lokalu przez Nabywcę.

3. W przypadku, o którym mowa w ust. 2, Nabywca zobowiązany jest, w terminie 14 (czternastu) dni od dnia
rozwiązania lub wygaśnięcia niniejszej umowy, złożyć i przekazać Wynajmującemu na własny koszt w formie
pisemnej z podpisami notarialnie poświadczonymi oświadczenie w przedmiocie wyrażenia zgody na wykreślenie z
księgi wieczystej Lokalu roszczenia Nabywcy o przeniesienie prawa własności Lokalu oraz praw niezbędnych do
korzystania z tego Lokalu.

4. W przypadku braku złożenia oświadczenia, o którym mowa w ust. 3 w terminie tam wskazanym, Spółdzielnia może
naliczyć Nabywcy karę umowną w wysokości 50,00 zł (pięćdziesiąt złotych), za każdy dzień zwłoki a uprawnienie
to nie wygasa w przypadku rozwiązania lub odstąpienia od niniejszej umowy. Spółdzielnia może także dochodzić
odszkodowania uzupełniającego na zasadach ogólnych do wysokości rzeczywiście poniesionej szkody.

5. W terminie 14 (czternastu) dni od dnia zwrotu przez Spółdzielnię zapłaconych przez Nabywcę zaliczek na poczet
Ceny, po potrąceniu zaległych kwot Czynszu i innych opłat wynikających z Umowy Najmu związanych z
korzystaniem z Lokalu, a także naliczonych kar umownych, Nabywca zobowiązuje się złożyć i przekazać
Wynajmującemu na własny koszt w formie pisemnej z podpisami notarialnie poświadczonymi oświadczenie o
wyrażeniu bezwarunkowej zgody na wykreślenie hipoteki umownej ustanowionej, na Lokalu na zabezpieczenie
roszczenia Nabywcy o zwrot zapłaconych zaliczek na poczet Ceny.

6. Niniejszym Nabywca udziela Spółdzielni nieodwołanego pełnomocnictwa do złożenia w imieniu Nabywcy
bezwarunkowego oświadczenia o wyrażeniu zgody na zwolnienie hipoteki umownej ustanowionej na Lokalu w celu
zabezpieczenia roszczenia Nabywcy o zwrot zaliczek na poczet Ceny, po potrąceniu zaległych kwot Czynszu i
innych opłat wynikających z Umowy Najmu związanych z korzystaniem z Lokalu, a także naliczonych kar
umownych, przy czym Spółdzielnia może skorzystać z tego pełnomocnictwa po upływie 12 miesięcy, od dnia
rozwiązania niniejszej umowy. Nabywca oświadcza, że zrzeka się prawa odwołania niniejszego pełnomocnictwa,
nadto oświadcza, że pełnomocnictwo to nie wygasa w razie śmierci Nabywcy, co jest uzasadnione treścią stosunku
prawnego wynikającego z niniejszej umowy i ma na celu zabezpieczenie Spółdzielni na wypadek zwrotu zaliczek
na poczet Ceny po potrąceniu przysługujących Spółdzielni w stosunku do Nabywcy wierzytelności.

§ 7.
Przetwarzanie danych osobowych

1. Dane osobowe Nabywcy, podane w niniejszej umowie, w tym: imię i nazwisko, imiona rodziców, nazwisko
panieńskie Nabywcy oraz rodziców Nabywcy, numer PESEL, dane kontaktowe (adres poczty elektronicznej, numer
telefonu), adres zamieszkania i adres do korespondencji, dane dokumentu tożsamości, obywatelstwo, informacja o
związku małżeńskim i ustroju majątkowym małżeńskim, będą przetwarzane:
a) w celu i w zakresie niezbędnym do wykonania niniejszej umowy, na podstawie art. 6 ust. 1 pkt b) rozporządzenia
Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych
w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia
dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), zwanego dalej: RODO,
b) w celu ustalenia, dochodzenia i obrony przed roszczeniami na podstawie art. 6 ust. 1 pkt f) RODO oraz obsługi
reklamacji w ramach udzielonej rękojmi i/lub gwarancji na podstawie art. 6 ust. 1 pkt f) RODO,
c) w celu realizacji obowiązków ustawowych na podstawie art. 6 ust. 1 pkt c) RODO.

2. Podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne do zawarcia niniejszej umowy.
3. Administrator nie stosuje automatycznego podejmowania decyzji w oparciu o analizę danych osobowych.
4. Dane osobowe nie będą przekazywane do państw spoza Europejskiego Obszaru Gospodarczego.
5. Nabywca oświadcza, że został poinformowany o prawie wglądu do swoich danych oraz ich poprawiania. Nabywca

oświadcza, że podaje swoje dane dobrowolnie.
6. Nabywca wyraża zgodę na przekazanie przez Spółdzielnię danych osobowych Nabywcy administratorowi

Nieruchomości w zakresie wykonywania czynności zarządu i należytego administrowania Nieruchomością oraz
podmiotom realizującym zobowiązania z tytułu rękojmi i gwarancji, a nadto instytucji finansującej Spółdzielnię
oraz podmiotom współpracującym ze Spółdzielnią, w zakresie wykonania niniejszej umowy i dochodzenia
roszczeń, w szczególności: notariuszowi sporządzającemu umowy lub oświadczenia, podmiotowi
odpowiedzialnemu za świadczenie usług IT, księgowych, rachunkowych, prawnych.
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7. Nabywca oświadcza, że został poinformowany i wyraża zgodę na umieszczenie jego danych osobowych w
bankowym zbiorze danych Banku Gospodarstwa Krajowego lub innej instytucji finansowej jako administratora
danych.

8. Na podstawie art. 13 ust. 1 i 2 RODO, Spółdzielnia niniejszym informuje, iż:
a) administratorem danych osobowych Nabywcy jest Spółdzielnia Mieszkaniowa Osób Prawnych DOM: ul.
Lęborska 3B lok.2.26, 80-386 Gdańsk
b) dane osobowe Nabywcy będą przechowywane przez okres niezbędny dla wykonania przez Spółdzielnię
obowiązków związanych z realizacją niniejszej umowy, a po jej wykonaniu do upływu terminu przedawnienia
roszczeń określonego w polskich przepisach prawa, w szczególności Kodeksu Cywilnego,
c) Nabywca ma prawo żądania od Administratora dostępu do treści swoich danych osobowych, ich sprostowania lub
ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania oraz prawo do przenoszenia
danych, a także żądania usunięcia danych w przypadku spełnienia jednej z przesłanek określonych w RODO (Art.
17 RODO),

d) Nabywca ma prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych w przypadku uznania
przez Nabywcę, że przetwarzanie jego danych osobowych narusza przepisy RODO,

e) podanie przez Nabywcę danych osobowych jest warunkiem zawarcia niniejszej umowy. Podanie danych osobowych
jest dobrowolne, jednak brak ich podania skutkować będzie brakiem zawarcia niniejszej umowy lub jej
wypowiedzeniem z przyczyn leżących po stronie Nabywcy.

§ 8.
Postanowienia końcowe

1. W przypadku faktycznej lub prawnej niemożności samodzielnego działania, Nabywca zobowiązany jest ustanowić
pełnomocnika umocowanego do dokonywania w imieniu Nabywcy wszystkich czynności związanych z
wykonywaniem niniejszej Umowy. Pełnomocnictwo wymaga formy pisemnej z podpisem urzędowo
poświadczonym, a pełnomocnictwo do zawarcia umowy przyrzeczonej bądź też do wprowadzenia zmian do
niniejszej umowy – zachowania formy aktu notarialnego.

2. Strony ustalają następujące adresy do korespondencji:
Spółdzielnia: ………………., 
Nabywca: ……………………

3. Wszelkie korespondencje w związku z niniejszą umową powinny być kierowane za pośrednictwem Poczty Polskiej
– listem poleconym pod w/w adresy korespondencyjne. Nabywcy są zobowiązani do pisemnego powiadomienia
Spółdzielnię o zmianie adresu, a także o nieobecności w miejscu zamieszkania trwającej dłużej niż 28 (dwadzieścia
osiem) dni.

4. Każda ze Stron zobowiązana jest do pisemnego powiadomienia drugiej Strony o zmianie adresu do korespondencji.
5. Wszelkie zmiany, uzupełnienia niniejszej umowy i jej rozwiązanie wymagają formy aktu notarialnego, a złożenie

oświadczenia o odstąpieniu od niniejszej umowy wymaga formy pisemnej pod rygorem nieważności.
6. Przeniesienie przez Nabywcę praw lub obowiązków wynikających z niniejszej umowy na osobę trzecią, wymaga

pisemnej zgody Spółdzielni wyrażonej na piśmie pod rygorem nieważności.
7. W sprawach nieuregulowanych niniejszą Umową mają zastosowanie odpowiednie przepisy Kodeksu cywilnego.
8. Integralną część umowy stanowią załączniki:

 Załącznik nr 1 - Karta mieszkania oraz zagospodarowanie terenu
 Załącznik nr 2 - Wzór protokołu zdawczo – odbiorczego
 Załącznik nr 3 – Zaliczki na poczet spłaty ceny sprzedaży.

Spółdzielnia Nabywca
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