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Umowa nr   ……/……/2014 
 
o partycypację w kosztach inwestycji budowy lokalu mieszkalnego na 
wynajem z docelowym przeniesieniem własności na najemcę. 
 
zawarta w dniu …………………………. r. w Ciechocinku pomiędzy:  
Ciechocińskim Towarzystwem Budownictwa Społecznego Sp. z o.o. w Ciechocinku przy 
ul. Bema 23A, wpisanym do Krajowego Rejestru Sądowego w Sądzie Rejonowym w Toruniu, 
VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego w Toruniu pod numerem KRS 
0000123190, o kapitale zakładowym  5.367.230,00 zł, reprezentowanym przez: 

1. ……………………… – Prezesa Zarządu 
2. ……………………..  – Członka Zarządu 

zwanym w treści umowy „CTBS”, 
a  
Panem/Panią ………………………………………., zam. …………………. legitymującym/cą się dowodem 
osobistym serii …. nr ….. wydanym przez …… dn. ………, zwanymi w treści umowy 
partycypantem- najemcą”,  
o treści następującej:  
 

§ 1 
„Partycypantem-najemcą „  w rozumieniu niniejszej umowy jest osoba mająca interes w 
uzyskaniu mieszkania na wynajem z docelowym przeniesieniem.  

§ 2 
 

„CTBS” oświadcza, że: 
1. jest właścicielem niezabudowanej nieruchomości położonej w Ciechocinku przy 

ul. ……………………….., stanowiącej działkę nr ………………… o łącznej powierzchni  …………..  
m2, dla których Sąd Rejonowy w Aleksandrowie Kujawskim Wydział Ksiąg Wieczystych 
prowadzi Księgi Wieczyste nr …………………………… 

2. W okresie od dnia   ………………. do dnia ………………. na ww. nieruchomości wybudowany 
zostanie budynek mieszkalny …………………………………………………………………...., 

3. jest w posiadaniu dokumentacji architektoniczno-budowlanej na wykonanie ww. 
budynku mieszkalnego wraz z infrastrukturą towarzyszącą oraz posiada prawomocną 
decyzję pozwolenia na budowę.  

§ 3 
 
Przedmiotem niniejszej umowy jest określenie warunków współfinansowania budowy lokalu 
mieszkalnego nr …….. o powierzchni użytkowej ……. m2, składający się z ………………. pokoju, 
kuchni, łazienki z WC i przedpokoju, położony na ……… piętrze, wraz z przynależną piwnicą.  

§ 4 
 

1. „Partycypant-najemca”  zobowiązuje się do wniesienia udziału w budowę lokalu 
mieszkalnego, określonego w § 3 niniejszej umowy, którego będzie najemcą, w 
wysokości 30% kosztów brutto budowy lokalu mieszkalnego, co stanowi kwotę 
………………….,00 zł (słownie: ……………………………………………………………………………………. ) 
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2. Koszt budowy lokalu mieszkalnego ustalony został w oparciu o znane na dzień podpisania 
niniejszej umowy koszty związane z realizacją budynku (roboty budowlane, grunt, 
dokumentacja projektowa, nadzór, inne koszty inwestora). 

3. Rozliczenie ostateczne kosztów budowy lokalu nastąpi w terminie 60 dni od daty odbioru 
technicznego budynku. 

4. „Partycypant-najemca” dokona wpłaty uzupełniającej (np. w przypadku wystąpienia 
nieplanowanych robót (kosztów) w trakcie realizacji zadania) lub uzyska zwrot nadpłaty 
w kwocie określonej w rozliczeniu w terminie 14 dni od doręczenia rozliczenia. 

5. Planowany termin zakończenia realizacji budynku, o którym mowa w § 2 pkt. 2, 
określony na ………………………………………. r., może ulec zmianie w przypadku wystąpienia 
okoliczności lub zdarzeń niezależnych od „CTBS” o czas występowania tych okoliczności i 
zdarzeń. 

§ 5 
 
1. Partycypant-najemca” pozostałą część kosztów budowy mieszkania spłacał będzie w 

czynszu, już jako najemca lokalu, aż do całkowitej spłaty kosztów budowy poniesionych 
przez „CTBS” w tym kredytu bankowego zaciągniętego przez „CTBS”. 

2. Po całkowitej spłacie ustalonych w umowie kosztów inwestycji  nastąpi wyodrębnienie  
lokalu i nabycie  na własność potwierdzone aktem notarialnym.  

3. „Partycypant-najemca” dokona spłaty innych kosztów, jakie „CTBS” poniesie w związku z 
wyodrębnianiem lokalu na własność oraz pełnych kosztów notarialnych i sądowych 
związanych z przeniesieniem prawa odrębnej własności lokalu na najemcę. 

§ 6 
 

1. „Partycypant-najemca”  oświadcza, że w celu wykonania zobowiązania określonego w § 4 
ust. 1 wpłaci wymienioną kwotę, jako udział własny w budowie lokalu mieszkalnego 
określonego w § 3 w następujący sposób: 
a. kwotę ………………..,00 zł (słownie: ………………………………………………………….. złotych) w 

terminie do dnia ……………………..r. 
b. kwotę  ……....00 zł (słownie: ……………………………………………………….) w terminie do dnia 

…………….r. 
2. Wymienione kwoty w ust. 1 i 2 będą płatne bez uprzedniego wezwania przez 

„Partycypant-najemca”  w wyznaczonym terminie na rzecz „CTBS” na rachunek: 
…………………………………………………………….. 

3. Jeżeli „Partycypant-najemca” nie dokonania wpłat w kwotach i terminach zawartych w 
§6 ust 1, a także nie wywiązania się przez „Partycypanta – najemcę” z warunków 
niniejszej umowy, CTBS Ciechocinek odstąpi od niniejszej umowy po uprzednim 
pisemnym powiadomieniu, jednocześnie skreśli partycypanta - najemcę z listy osób do 
objęcia lokalu w budynku, o którym mowa w §3  

§7. 
 

1.Stroną umowy przyrzeczenia zawarcia umowy najmu lokalu wymienionego w §3 jest  
Pan/Pani ………………………………………………………………………………………….. 
2.Przy podpisaniu umowy Partycypant- najemca zobowiązany jest złożyć deklarację o 
dochodach na druku  CTBS Ciechocinek pod rygorem odstąpienia przez CTBS od umowy. 
Przydział mieszkania nastąpi na warunkach i w trybie określonym w Regulaminie 
przydzielania lokali mieszkalnych będących własnością CTBS w Ciechocinku. 
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3. „Partycypant-najemca” będzie zobowiązany do złożenia notarialnego oświadczenia o 
dobrowolnym poddaniu się egzekucji eksmisji z lokalu w przypadku nieuregulowania czynszu 
powyżej 3 miesięcy. 

§8. 
 

1. W przypadku gdy „Partycypant – najemca” zrezygnuje z zawarcia umowy partycypacji i 
najmu zobowiązany będzie w terminie 30 dni wskazać inną osobę spełniającą kryteria do 
zawarcia umowy. Po bezskutecznym upływie wyznaczonego terminu niniejsza umowa 
podlega natychmiastowemu rozwiązaniu. 

2. Po rozwiązaniu umowy partycypacyjnej lub rezygnacji z najmu mieszkania „CTBS” dokona 

zwrotu partycypacji. Zwrot w/w partycypacji nastąpi w terminie 60 dni od daty wpłaty 

partycypacji przez kolejnego partycypanta-najemcy i zasiedlenia mieszkania. 

3.  Partycypant – najemca za zgodą „CTBS” może przenieść partycypację na osobę trzecią w 

postaci cesji wierzytelności. 

 
§9. 

 
„CTBS” zastrzega sobie prawo rozwiązania umowy partycypacyjnej w przypadku odmowy 
kredytowania przez Bank lub wystąpienia okoliczności szczególnych decydujących o tym, że 
realizacja niniejszej umowy jest niewykonalna czego nie można było wcześniej przewidzieć. 

§10. 
 
Wszelkie spory podlegają rozstrzygnięciu przez Sąd właściwy dla siedziby „CTBS”. 

§11. 
 
Wszelkie zmiany mniejszej umowy dla dalszej ważności wymagają formy pisemnej. 

§12. 
 
Umowę sporządzono w 2 jednobrzmiących egzemplarzach, po 1 egzemplarzu dla każdej ze 
stron. 
 
 
 
………………………………..                                                         ……………………………... 
Ciechocińskie Towarzystwo                                                Partycypant - najemca 
 Budownictwa Społecznego                    
Sp. z o.o. w Ciechocinku 


