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PRZEDIłIOT UlłotJY

§r
e- $ńnórrclnlł trril:oa" że :"a podstawie umowy dzierżawy nr L-1-96 z dnia

łP-!m*:!l5, 8- Gxrte; z Gnrną Warszavra-Ursynów przejęła z przeznaczeniem
fr ffi,ŁT lńEk]-:afą - grunt o powierzchni 34063 ^', położony w Warszarrie

r d,- ]il-anłńr8ln. &EĘ.z.o.,-!| v ewidencji gruntów jako działka ewid. numer 4
t &lĘul Tł-{!-łE.

e- fuł: T:ry_. r§:*:;,irez:aczony jest pod budowę zespołu budynków wielorodzin-
T,Ftril. 8 m-lł;P,r-. 3-:._ H-_ł.ri r wielostanowiskowych lokalach garażowych i lokalami
!ffiExlleł lilfl ffi ;e=,,c:odzinnych w zabudowie szeregowej, stanowiących
;ndlrcL:tr EfrDp-! tr-t}s:T:tr.jne - zgodnie z decyzją n" 45Ą/96 z dnia 10.10.1996 r.
*t *:rnm,l &GłfuĘr", ryia_ną przez Urząd Gminy Warszawa-Ursynów, na wniosek
ftń;}*p-lł!71i_

§- 9Ff,łrtii'*,rJ'mJ!.r &.e(:i:r.. i;e r ramach inwestycji prowadzonej na gruncie opisanym
r i!fi_[ pĘfuLjp =:ę r5,:ucorania miejsc postojowych w wielostanowiskowych
]ł-' rtńł tFliorryi!fi T§:rti.r@r,anych w podziemiach budynków więlonodzinnych, u celu
fiEtlrrll 1lrn rs§-:l[:a.ł,,.i, na zasadzie spółdzielczego prawa:do miejsca postojo-
ąlr "!f, rCEl =rł:rr,ąilr §półdzielni i osób ubiegających Ęłę o, członkostwo na
il '- l # 8re,ĘrĘ§ cl: §p6łdzi,eJ.nią umów w sprawie finansowania budowy lokalu
lrurolłplirry" cia:łxe3o l,_lc tior,ru jednorodzinnego.

|.- llłihm**:-:irc"t}ĘT;-lł. e ł:ś.ryr rnowa vł ust.3 Spółdzielnia realizuje przy poflxlcy
l lalrr aGtĘFcltiźo. l.:5r]r§ jest Spółdzielcze Zrzeszenie Budowy Domóu Jednoro-
lbluurłfi, *Eft5mlf,*' t'Sar,szary.



-2-
§z

Przefuiotcł n,:,-:e;sz.ej unory jest wybudowanie miejsca postojowego nr .9...
r ricloster:mlsłor_rn loł<alrr garażowym, znajduJącym się w budynku "" 9:?.... pnry
ut. l.ancnego u la:szarie.

NABYlJcY

§s
l. byai r rmricniu tej umory są osoby fizyczne, które zawarły umoyę niniejszą

zg $ółógiclnią- btyczy to zarówno osób będących członkami Spółdzielni, jak
rfuricć' c& ńicgająrcych się o członkostwo, spełniających wszystkie wymogi
Strblh! Sół@ie],n-i r za}rresie przyjęcia na członka Spółdzielni.

2. trr$, §półćzlri-] r,az na trzy miesiące przygotuje i udostępni Nabywcom informację
o 6te:? rtnl:ra;r imrestycji.

: ,_

- ,-::. : -, - _ .:_, a,*,odniesieniu do Nabywców będących członkami
' awa spółdzielczeąo i postanowienia:: _::_n ",.i: , ]_n::_J o przepisy pn

-,| 
:

F I NAiłSOHANIE II{§ESTYCJ I

§ł

p:ęiiur§ o 3oceta* a: :ma_rół i usług .- VAT i płatny jest w następujących ratach:

!., :: :::at! r łrez; r;rsokości 6ffi /sześćdziesiąt procent/ przewidywanego kosztu
er, r terruj! :ć :.i od daty zawarcia niniejszeJ umowy

& ::: r ],f :z:e. biie r qlsokoścL 2ń ,/dwudziestu procent/ przewidywanego kosztu

=, -*3-_ 3rtr _;. ]al*.n::ego t Yarszay*ie, a wynikających z harmonogramu inwestycji.
[ ffi,-trit ełr:a ł:_e;:,7ch rat Spółdzielnia powiadomi Nabywcę w fornie
p,ilrnyl-., Et§ffi_:e,n 3]rdnioyego wyprzedzenia.

§s
!- lhryw !!iĘ:ą!DJ,;c slę ,do sfinansowania kosztów budowy mieJsca postojowego

r5lmlGnl!,mc3e r l ; :]i[Iff-J r całości ze środków własnych, w terminach i kwotach
ry_T:.P;qmt r l d-

ł- XFćłlibali:ńe accor:§ll_9 się gromadzić środki przekazywane przez Nabywców na
'' - :-]ąrr bl::.? tariknqł"n. Słacone przez Nabywcę środki prlzeznac.zone będą na

fE +-tnc &.le i-uestycyjnegor u. ramac,h którego budowane jest mieszkanie
f- lĘrc!-

3_ błrt ĘiĘĘ btr,5mł3 :a konto Spółdzielni nr: 
_,

!tFł.77r-em[t1-63 r PBK s.A. )ilV o/IarazaYa

ł- ilrłrrc r Ę163}3 -:ccrar:głorego rypełnienia dyspozycji bankowej lub przekazu
Flffi3n 8!!t r :1:_lii;l braku lub opóźnienia wpływu środków na konto
$ń&tr-nl ,tg - fisrirće !te!}ryĘę.
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§o
r. l p.zrpilru ęóźnienia r zapłacie przez Nabywcę któneJkolrriek z rat l tcrrlnic

Ę'nitąiqryl l § 4 Spółdzielnia naliczać będzie odsetki'w wysokoócl 6Ol v stali
r@jr po§eł!ńBzy t'd dnia uymagalnoŚci nie zapłaconej raty.
Ęrłrrrrr rgysare z tytułu odsetek przeznaczone zostaną na reallzację irrcstycji
Ęlół.-;cll n; -

2. U p..lyp&r ,atrzy-nia budouy, nie zrealizowania inwestycJi lub przydzlału -
z rioy $ółóziclni, tlabJrrca otrzymuJe zwrot rłniesionych wpłat w ciągu @ lszsść-
e.icłitcin/ &ti od daty zaistnienia powyższych prryczyn.

3. U rzic ofu"icnta realizacji harmonogramu inwestycji o więcej niż § ltęv&,ie§€
&i, nicze"lginic d grzyczyn tego opóźnienia, ?,arząd zobowiązany jest do korygo-
E[i. ET infu płat pa"Ez Nabywcę kolejnych rat wkładu garażowego.

TER}lIN REALIZACJI INIaESTYCJI

§7J,

l :: ] , : _:-,:: _- -::Slęcy od dnia uzyskania prawomocnej decyzjl o

_ :-_. : ]:--_ r -:ż,_:1.__ zadani,a inwestycyjnego może nastąpió w przypadxac;l
_:_: - _ż,_z :: ::: -.,,: :-l:]iczności - niezależnych od Spółdzielni oraz
r "_-:r .ł - : ,_ 

"_ń ]=^iltych przez Spółdzielnię w związku z reaLizac;ą
] _: - ]- _ r: r:: -, : _ -.

: :: . _ :: _: _ 1 .:, _, _=_ :]:;^,:-edzialności odszkodowawczej za zmianę plano,*a:,ea:
-:--_- _ -:1. _:] _ _ ń::],,3.rit w przypadku gdy wbrew zobowiązaniom umorłnyrT, co

rc rc l( *ztenrasjlu/ dni od wyznaczonego przez Spółdziel-nię terminu

l- Ę€łł-łci*i"e rmią,rurje się do niezwłocznego powiadomienia Nabywcy § przyPadku
Fńflr m:;ll, CIceślonego r ust.1.

§8
"crTr6[:.ł Ecj§cir postojorego na rzecz Nabywcy nastąpi po zrealizowaniu inrrestycji,
pc 3;l3:rn ęłn:ża. przez Nabywcę pełnej kwoty określonej w § 4 oraz euentual-
:tĘ. ńiłG-tał, ;e";::zm.ych zgodnie z § 6 ust.l.

RozUIĄzANIE tI}louY

§s
:- lnrp163 3, ffi - r trakcie realizacji zadania inwestycyJnego, nie PÓŹniej

*aż fu Łe o=z_rua;lia przydziąłu _ rozwLązać Umowę za 30 /trzydziesto/dniory-l
rrpąr";lfu:tr, s*ladaj6 stosowne oświadczenie rłoli w formie pisemnej.

Ę 1'Eg;ri*u;c slę r terminie 30 /trzydziesto/dniowym, ze skutkien na korricc
rec§lr ra;xdarz(,'lego.

2- $ćłśaic]:!a rr Fralo rozliązać Umolłę w przypadku, gdy Nabywca opóŹnia się
r ryćr:ą hoie;rr; naty co najmniej p"zez okres 30 /trzydziestu/ dni.

3,_ ] 311l.3:ap roniązani.a thnory Spółdzielnia powinna poinformolłać Nabyrcę piserrie,
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ryznaczając 14 /czternaato/ dniowy termin do uregulowania zaległej vpłaty vraz
z odsetka-ni.

4. Unora może ulec razvLązaniu w trybie natychmiastowym, v, przypadku braku rpłaty
zaległej.raty slraz z odsetkami w terrninie określonym w ust.3.

§ro
f, razie rozviązania umory, dokonane prżez Nabywcę wpłaty zostaną zwrócone prżez
Spółdzielnię r kyocie rpłaconej przez Nabywcę - bez zwrotu odsetek wpłaconych za
op6źnienie, a y przlpadku nie zapłacenia należnych Spółdzielni odsetek - z potrące-
nien ich kroty, r terminie 30 dni od daty rozwiązania umowy.

POSTANOUIENIA KOnCOUE

§ tr
Zriany treści niniejszej Urrowy wyrnagaJą formy pisemnej pod rygorem nieważności.

§rz
1. l sprayach nietrreguloranych niniejszą Umową zastosowanie maJą przepisy kodeksu

cyyilnego, 3 y odniesieniu do Nabywców będących członkami Spółdzielni również
przepisy prara spółdzielczeEo i postanowienia Statutu §półdzielni.

2. Spory rogące ryniknąć z ninieJszej Umowy strony oddają pod rozstrzygniącie
ruRczolo rłaścirego Sądu w lJarszawie.

§13
tfu sporządzorra została v 2 ldw6ch/ jednobrzmiących egzemp}arzach - po jednym
dla każ&J zrr strorr.

NAB)tr3A sPoil)zIELl{IA

a Źęu, Z-ta Plł[żESn
P"eł 4s j vcł-

S]vT

łtĘr El.zbieta Dobrza shr,
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