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WZÓR 

UMOWA CESJI PRAW 

z umowy partycypacji w Ciechocińskim Towarzystwie Budownictwa Społecznego Sp. z o.o.  

zawarta w Ciechocinku w dniu ..................................... pomiędzy: 

................................................................zamieszkałym ..........................................................................., 

posiadającym nr Pesel ……………………………………………., NIP ……………………………………………., 

legitymującym się dowodem osobistym serii …….. nr ............................................................, zwanym 

dalej „Cedentem” lub „Stroną” 

a ................................................................zamieszkałym ................................................................., 

posiadającym nr Pesel ……………………………………………., NIP ……………………………………………., 

legitymującym się dowodem osobistym serii …….. nr ............................................................, zwanym  

dalej „Cesjonariuszem” lub „Stroną”  

§ 1 

Cedent oświadcza, że przysługuje mu prawo do wierzytelności z tytułu Umowy o partycypację w 

kosztach budowy lokalu mieszkalnego nr ……….. położonego w Ciechocinku przy ul. 

........................................... o powierzchni użytkowej ...............w  kwocie ................................ zł 

(słownie: ………………………………………………………………………………………………………………….) czyli ……….% 

udziału w kosztach budowy w/w lokalu mieszkalnego w budynku wielorodzinnym Ciechocińskiego 

Towarzystwa Budownictwa Społecznego Sp. z o.o. w Ciechocinku 

§ 2 

Przedmiotem niniejszej umowy jest przeniesienie z dniem …………………………………..  praw i obowiązków 

wynikających z umowy określonej w § 1 wyłącznie na rzecz Cesjonariusza.  

§ 3 

1. Cedent oświadcza, że przysługująca mu wierzytelność jest bezsporna, nie jest ograniczona 
przepisami prawa ani postanowieniami umownymi i nadaje się do zbycia. 
2. Cedent oświadcza, że w dniu podpisania niniejszej umowy nie posiada względem Ciechocińskiego 
Towarzystwa Budownictwa Społecznego Sp. z o.o. żadnych zobowiązań. 
3. Cedent potwierdza, że uzyskał pisemną zgodę Ciechocińskiego Towarzystwa Budownictwa 
Społecznego Sp. z o.o.  na cesję praw wynikających z umowy partycypacyjnej określonej w § 1  niniejszej 
umowy. W/w zgoda Ciechocińskiego Towarzystwa Budownictwa Społecznego Sp. z o.o. stanowi 
załącznik do niniejszej umowy. Cedent zobowiązany jest do pisemnego zawiadomienia Ciechocińskiego 
Towarzystwa Budownictwa Społecznego Sp. z o.o. o podpisaniu niniejszej umowy i do przekazania 
jednego egzemplarza umowy cesji najpóźniej w terminie do 3 dni od daty jej podpisania. 
 

§ 4 

1. Cesjonariusz potwierdza, że zapoznał się z treścią informacji, dokumentów i przepisów będących 
podstawą zawarcia niniejszej umowy.  
2. Cesjonariusz oświadcza, że spełnia warunki określone w  ustawie z 26.10.1995r. o niektórych 
formach popierania budownictwa społecznego (Dz.U. z 2018r., poz.1020 tj.). 

 

§ 5 
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 Koszty zawarcia niniejszej umowy cesji ponosi Cesjonariusz.  

§ 6 

 Zmiany umowy pod rygorem nieważności winny nastąpić w formie pisemnej aneksu.  

§ 7 

W sprawach nieunormowanych niniejszą umową będą miały zastosowanie przepisy kodeksu cywilnego 

i inne przepisy właściwe dla przedmiotu umowy. 

§ 8 

Umowa sporządzona została w trzech jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze Stron 

i jeden egzemplarz dla Ciechocińskiego Towarzystwa Budownictwa społecznego Sp. z o.o. 

 

  Cedent       Cesjonariusz 

 


