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UMOWA 

O PARTYCYPACJĘ W KOSZTACH BUDOWY LOKALU 

MIESZKALNEGO. 
 

 

zawarta w dniu ………………… r. pomiędzy: 

Ciechocińskim Towarzystwem Budownictwa Społecznego sp. z o.o. w Ciechocinku z 

siedzibą przy ul. Bema 23 A wpisanym do Krajowego Rejestru Sądowego Nr KRS 

0000123190, prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Toruniu, VII Wydział Gospodarczy 

Krajowego Rejestru Sądowego, o  kapitale zakładowym w wysokości 5.367.230,00 zł,   

NIP:  888-24-93-976,   REGON:  910925446  reprezentowanym przez: 

1. Prezesa Zarządu – ………………………………………….  

2. Członka Zarządu – ……………………………………………  

zwanym dalej „C.T.B.S.” 

a 

Panem/Panią....................................................zam...................................................................................

.............................. 

zwanym dalej „Partycypantem” o treści następującej: 

 

§ 1. 

Partycypantem w rozumieniu niniejszej umowy jest osoba mająca interes w uzyskaniu 

mieszkania w zasobach mieszkaniowych „C.T.B.S.” 

 

§ 2. 

Przedmiotem niniejszej umowy jest określenie warunków partycypacji ( udziału ) w 

kosztach budowy lokalu mieszkalnego budynku wielorodzinnym „C.T.B.S.” w Ciechocinku 

przy ul. ………………………………. planowanym do realizacji w okresie od dnia ………………………….r 

do dnia …………………………….r 

 

§ 3. 

1. Partycypant oświadcza, że sfinansuje 30% kosztów budowy lokalu mieszkalnego o 

powierzchni użytkowej  ............m2 w budynku o którym mowa w § .2. 

2. Stroną umowy najmu lokalu wymienionego w Par.2. jest 

Pan/Pani........................................................................................... 

3. W dniu zawarcia umowy najmu lokalu,   Partycypant  obowiązany jest spełniać    

warunki określone w art.30 ustawy z dnia 26.10.1995 r. o niektórych formach 

popierania budownictwa mieszkaniowego, (tekst jednolity: Dz.U. z 2000 r. nr 98, 

poz.1070 z   późniejszymi zmianami). 

4. „C.T.B.S.” zawiadomi Partycypanta o wyznaczonym terminie podpisania umowy najmu 

lokalu  
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5. Jeżeli umowa najmu lokalu nie zostanie zawarta w terminie wyznaczonym przez 

„C.T.B.S.”, z  przyczyn leżących po stronie Partycypanta, Partycypant zobowiązany 

jest płacić „C.T.B.S.”, w terminie do dnia 10-go każdego miesiąca kalendarzowego za 

dany miesiąc, kwotę   odpowiadającą wysokości miesięcznego czynszu najmu i opłat 

niezależnych za ten lokal, począwszy od dnia, w którym umowa  najmu lokalu miała 

zostać zawarta do dnia zawarcia przez „C.T.B.S.” umowy najmu z innym najemcą, lecz 

nie dłużej niż przez okres 3 miesięcy. 

6. W przypadku nie zawarcia przez Partycypanta, w terminie wyznaczonym przez 

„C.T.B.S.”, umowy najmu lokalu, Partycypant traci prawo do zawarcia umowy najmu 

lokalu a umowa ulega rozwiązaniu z zastrzeżeniem ust.5  niniejszego paragrafu. 

 

§ 4.        

1. Kwotę w wysokości ........................ słownie .................................................. 

......................................................... stanowiącą 30% przewidywanych kosztów budowy 

lokalu. Partycypant zobowiązany jest wpłacić na rachunek „C.T.B.S.” w banku 

……………………………………………………………………...................................................... w  terminie do 

dnia …………………r  

2. Wysokość partycypacji może ulec zmianie w przypadku wejścia w życie zmian 

przepisów  podatkowych od osób prawnych lub zmian kosztów budowy. 

3. Rozliczenie kosztów budowy lokalu nastąpi w terminie 90 dni od daty przekazania 

lokalu. 

4. Partycypant dokona wpłaty uzupełniającej lub uzyska zwrot nadpłaty w kwocie 

nominalnej w terminie określonym w ust.3. 

 

§ 5.  

1. W przypadku nie dokonania przez Partycypanta wpłaty kwoty partycypacji, w 

terminie określonym  w § 4,  „C.T.B.S”  wezwie na piśmie Partycypanta do zapłaty,  

wyznaczając  –  pod rygorem odstąpienia od umowy   –   dodatkowy   7-dniowy termin 

na zapłatę zaległej kwoty. W przypadku nie dokonania przez  Partycypanta  wpłaty 

kwoty partycypacji w dodatkowo wyznaczonym terminie,” C.T.B.S.” będzie uprawniony 

do odstąpienia od umowy. 

2. W przypadku nie zawarcia przez Partycypanta umowy najmu lokalu w terminie 

wyznaczonym przez „C.T.B.S.” lub nie zawarcia tej umowy z innych przyczyn, 

leżących po  stronie Partycypanta, kwota partycypacji zostanie zwrócona 
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Partycypantowi w terminie 90 dni „C.T.B.S.” ma prawo potrącić z kwoty zwracanej 

partycypacji, należności o których mowa  w   § 3 ust.5 umowy. 

3. W przypadku zakończenia najmu i opróżnienia lokalu, kwota partycypacji, o której 

mowa w ust.1 niniejszego paragrafu, podlega zwrotowi partycypantowi nie później niż 

w terminie 12 – miesięcy od dnia opróżnienia lokalu. W dniu zwrotu kwota 

partycypacji powinna odpowiadać kwocie stanowiącej odsetek aktualnej wartości 

odtworzeniowej lokalu równy udziałowi wniesionej przez partycypanta kwoty 

partycypacji w kosztach  budowy lokalu. 

 

§ 6 

„C.T.B.S.” zastrzega sobie prawo rozwiązania umowy partycypacyjnej w przypadku 

odmowy kredytowania przez bank lub wystąpienia okoliczności decydujących o tym, że 

realizacja niniejszej umowy jest niewykonalna wskutek zaistnienia okoliczności których 

nie można było wcześniej przewidzieć.  

   

§ 7 

„C.T.B.S.” zastrzega ,że „Partycypantowi” nie przysługuje prawo do przeniesienia 

wynikających z niniejszej umowy praw i obowiązków na osoby trzecie. 

 

§ 8. 

Do spraw nieuregulowanych niniejszej umowy mają zastosowanie przepisy  ustawy z dnia 

26 października 1995r o niektórych formach popierania budownictwa mieszkaniowego i 

Kodeksu  cywilnego  

 

§ 9. 

Wszelkie spory podlegają rozstrzygnięciu przez Sąd Rejonowy w Aleksandrowie 

Kujawskim  

  

§ 10. 

Wszelkie zmiany niniejszej umowy dla dalszej ważności wymagają formy pisemnej pod 

rygorem nieważności 

 

§ 11. 

Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach po 1 egzemplarzu dla 

każdej ze stron. 

 

 

 

 

.................................                                                 ………………...................................... 

     Partycypant                                                   Ciechocińskie T.B.S. spółka z o.o. 


