UMOWA PRZEDWST PNA KUPNA-SPRZEDA Y DZIAŁKI
Zawarta
dnia
....................
r.
w
.............................
pomi dzy:
..........................................................
legitymuj cym si
dowodem osobistym nr ......................... zamieszkałym w
................................., zwanym dalej w umowie Sprzedaj cym, a .........................................
legitymuj cym si
dowodem osobistym nr ...................... oraz jego
on
....................................................... legitymuj c si dowodem osobistym nr ......................
zamieszkałymi w ........................................, zwanymi dalej w umowie Kupuj cymi.
1
1. Sprzedaj cy o wiadcza, i
jest wła cicielem nieruchomo ci poło onej w
....................................
przy ulicy .......................... stanowi cej niezabudowan działk gruntu o obszarze ...............m
kw. oznaczon numerem ewidencyjnym ............. obr b ....................., dla której urz dzona
jest ksi ga wieczysta KW nr ................. prowadzona przez S d Rejonowy w
...................................................
2. Sprzedaj cy o wiadcza, i wy ej opisana nieruchomo nie jest obci ona adnymi
ograniczonymi prawami rzeczowymi ani roszczeniami osób trzecich.
3. Na dowód powy szych o wiadcze Sprzedaj cy przedstawia Kupuj cym:
a) wypis i wyrys z ewidencji gruntów wydany w dniu ........................ przez
................................... dotycz cy działki nr ewidencyjny ........... obr b .........
b) wypis z ksi gi wieczystej KW nr ......................... wydany w dniu .................... r. przez S d
Rejonowy w .....................................
2
Sprzedaj cy zapewnia, i opisana nieruchomo jest przeznaczona w miejscowym planie
zagospodarowania przestrzennego pod budownictwo jednorodzinne oraz posiada dost p do
drogi publicznej, w której znajduj
si
nast puj ce sieci uzbrojenia terenu:
....................................................................................................................................................
3
Sprzedaj cy o wiadcza, i zobowi zuje si sprzeda własno nieruchomo ci opisanej w
punkcie
1
niniejszej
umowy
za
cen
.....................
(słownie:
............................................................. złotych), za
Kupuj cy zobowi zuj
si
t
nieruchomo kupi do maj tku wspólnego za podan cen .
4
W dniu podpisania niniejszej umowy Kupuj cy wypłacaj Sprzedaj cemu kwot
.................................. (słownie: ....................................... złotych) tytułem zadatku, a
Sprzedaj cy potwierdza jej odbiór. Pozostała cz
ceny zostanie zapłacona przez
Kupuj cych w dniu zawarcia notarialnej umowy sprzeda y.

5
1. Strony zobowi zuj si do zawarcia notarialnej umowy sprzeda y w terminie ..................
dni od uzyskania przez Kupuj cych ostatecznej decyzji ustalaj cej warunki zabudowy i
zagospodarowania terenu, zgodnie z któr na przedmiotowej nieruchomo ci mo liwa b dzie
realizacja budynku mieszkalnego.
2. Kupuj cy zobowi zuj si zło y wniosek o wydanie decyzji o warunkach zabudowy i
zagospodarowania terenu niezwłocznie po zawarciu umowy przedwst pnej.
3. W przypadku otrzymania przez Kupuj cych decyzji odmawiaj cej ustalenia warunków
zabudowy i zagospodarowania terenu dla inwestycji polegaj cej na budowie budynku
mieszkalnego na przedmiotowej nieruchomo ci lub nieuzyskania decyzji ostatecznej
ustalaj cej warunki zabudowy w ci gu trzech miesi cy od zawarcia umowy przedwst pnej,
niniejsza umowa ulega rozwi zaniu, za zadatek podlega zwrotowi.
6
Wydanie przedmiotu umowy nast pi w dniu zawarcia notarialnej umowy sprzeda y.
7
Sprzedaj cy zobowi zuje si do dnia zawarcia umowy przyrzeczonej dostarczy Kupuj cym:
1) za wiadczenie z Urz du Skarbowego o niezaleganiu z podatkami,
2) za wiadczenie o zapłaceniu podatku od nieruchomo ci.
8
Koszty sporz dzenia notarialnej umowy sprzeda y i podatku od czynno ci cywilnoprawnych
ponios Kupuj cy.
9
W sprawach nieuregulowanych w niniejszej umowie maj zastosowanie przepisy kodeksu
cywilnego.
10
Umow sporz dzono w dwóch jednobrzmi cych egzemplarzach po jednym dla ka dej ze
stron.
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