UMOWA PRZEDWST PNA KUPNA-SPRZEDA Y DZIAŁKI Z ROZPOCZ T BUDOW

Zawarta dnia ............. r. w .......................... pomi dzy: ..........................................
legitymuj cym si
dowodem osobistym nr ........................ oraz jego
on
........................................ legitymuj c
si
dowodem osobistym nr ......................,
zamieszkałymi w ...................................., zwanymi dalej w umowie Sprzedaj cymi, a
............................................... zam. w ...................................... legitymuj cym si dowodem
osobistym nr ........................., zwanym dalej w umowie Kupuj cym.
1
1. Sprzedaj cy o wiadczaj , i na zasadach wspólno ci ustawowej s u ytkownikami
wieczystymi
nieruchomo ci
poło onej
w
...........................
przy
ulicy
............................................, stanowi cej działk gruntu o obszarze.................. m kw.
oznaczonej numerem ewidencyjnym ........................ obr b..................
2. Sprzedaj cy o wiadczaj , i na powy szej działce prowadz budow budynku
mieszkalnego jednorodzinnego zgodnie z projektem zatwierdzonym pozwoleniem na budow
nr ....................., z dnia ................ wydanym przez ............................... i wyra aj zgod na
przeniesienie na rzecz Kupuj cego w/w pozwolenia na budow . Budowa budynku została
doprowadzona do stanu ........................................................ Stan zaawansowania robót
zostanie szczegółowo okre lony w protokole zdawczo-odbiorczym spisanym w dniu
przekazania nieruchomo ci.
3. Sprzedaj cy zapewniaj , e nieruchomo nie jest obci ona adnymi ograniczonymi
prawami rzeczowymi ani roszczeniami osób trzecich.
2
1. Sprzedaj cy o wiadczaj , i zobowi zuj si sprzeda prawo u ytkowania wieczystego
działki, poło onej w ............................ przy ulicy .........................., oraz własno
znajduj cego si na niej budynku mieszkalnego w budowie za cen ............................
(słownie: ..........................................
złotych), za Kupuj cy zobowi zuje si t nieruchomo kupi za podan cen .
2. Powy sza cena obejmuje:
– cen prawa u ytkowania wieczystego działki, któr strony ustaliły na kwot :
..............................
(słownie: ................................................................... złotych);
– cen wzniesionej na gruncie cz ci budynku, któr strony ustaliły na kwot :
..............................
(słownie: ................................................................... złotych);
– koszt sporz dzenia dokumentacji projektowej zwi zanej z budow budynku w kwocie:
......................................... (słownie: ..................................................................... złotych).
3
W dniu podpisania niniejszej umowy Kupuj cy wypłaca Sprzedaj cym kwot
...................................... (słownie: ................................................. złotych) tytułem zadatku, a
Sprzedaj cy potwierdzaj jej odbiór. Pozostała cz
ceny zostanie zapłacona przez
Kupuj cego w dniu zawarcia notarialnej umowy sprzeda y.

4
Strony zobowi zuj si do zawarcia notarialnej umowy sprzeda y w terminie do dnia
......................................................
5
Wydanie przedmiotu umowy nast pi w dniu zawarcia notarialnej umowy sprzeda y.
6
Sprzedaj cy zobowi zuj si do dnia zawarcia umowy przyrzeczonej dostarczy
Kupuj cemu:
1) projekt budowlany oraz dokumentacj dotycz c budowy budynku mieszkalnego na
działce
nr
......................
poło onej
w
.................................
przy
ul.
.................................................. ;
2) za wiadczenie z Urz du Skarbowego o niezaleganiu z podatkami;
3) za wiadczenie o zapłaceniu podatku od nieruchomo ci i opłaty za u ytkowanie wieczyste;
4) odpis z ksi gi wieczystej nr ................................ potwierdzaj cy, i powy sza
nieruchomo nie jest obci ona.
Warunkiem wykonania niniejszej umowy jest dostarczenie wskazanych dokumentów.
7
Kupuj cy zobowi zuje si ponie koszty sporz dzenia notarialnej umowy sprzeda y oraz
podatku od czynno ci cywilnoprawnych.
8
W sprawach nieuregulowanych w niniejszej umowie maj zastosowanie przepisy kodeksu
cywilnego.
9
Umow sporz dzono w dwóch jednobrzmi cych egzemplarzach po jednym dla ka dej ze
stron.
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