
       
 

Umowa Partycypacji Nr....................... 

  
zawarta w dniu ...........................  w Katowicach pomiędzy Katowickim Towarzystwem 
Budownictwa Społecznego Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Katowicach 
przy ul. Krasińskiego 14, wpisaną do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd 
Rejonowy Katowice-Wschód w Katowicach Wydział VIII Gospodarczy KRS pod numerem KRS 
0000114803, NIP 634-207-29-45 reprezentowaną przez: 
Janusz Olesiński – Prezes Zarządu  
Agnieszka Koziełło – Poklewska – Wiceprezes Zarządu 
zwaną w treści umowy "Spółką", 
a  
Panią / Panem / małżonkami 
 
……………….…………………………………………………………………………………………………………. 
zamieszkałym/ą w …………….……….….. przy ul. …………………………………………….………… 
legitymujący/ą się dowodem osobistym seria: .................. nr ..............................  
PESEL ………………..…………. wydanym przez ………………………………….......………………, 
zwanym/ą dalej "Partycypantem", 
 
……………….……………………………………………………………………………………………………....…
zamieszkałym/ą w …………….……….….. przy ul. …………………………………………….………… 
legitymujący/ą się dowodem osobistym seria: .................. nr ..............................  
PESEL ………………..…………. wydanym przez ………………………………….......………………, 
zwanym/ą dalej "Partycypantem", 
o następującej treści: 

§ 1 
1. Przedmiotem umowy jest ustalenie warunków wniesienia partycypacji stanowiącej udział 

finansowy Partycypanta w kosztach budowy lokalu mieszkalnego wraz z infrastrukturą 
towarzyszącą w ramach programu „Mieszkanie na wynajem z dojściem do własności” 
realizowanego przez Spółkę w ramach inwestycji pn. „Osiedle Pod Kasztanami ” w 
Katowicach od której uzależnia się zawarcie z Partycypantem umowy najmu lokalu 
mieszkalnego położonego w Katowicach przy ul. Górniczego Stanu/Pod Kasztanami 
o powierzchni użytkowej ……….. m2 na parterze / piętrze ……. w budynku nr….. (rzut 
lokalu mieszkalnego stanowi załącznik nr 1 do niniejszej umowy).  

2. Powierzchnia użytkowa lokalu wskazana w ust. 1 została określona na podstawie projektu 
wykonawczego i może różnić się od powykonawczej powierzchni użytkowej. Przed 
zawarciem umowy najmu zostanie zawarty aneks do niniejszej umowy określający 
ostateczną powykonawczą powierzchnię użytkową lokalu.  

3. Niniejsza umowa określa wzajemne prawa i obowiązki stron umowy wynikające 
z wniesienia przez Partycypanta kwoty partycypacji.  

4. Partycypant oświadcza, że przyjmuje do wiadomości, że inwestycja, o której mowa w ust. 1 
nie jest finansowana ze środków pochodzących z Krajowego Funduszu Mieszkaniowego, 
ani innych programów rządowych w związku z powyższym akceptuje fakt, że kwota 
wniesionej partycypacji nie podlega waloryzacji ani zwrotowi na warunkach określonych 
przepisami ustawy z dnia 26 października 1995 r. o niektórych formach popierania 
budownictwa mieszkaniowego (tj. Dz.U. z 2017 r. poz. 79, z późn. zm.) 

5. Partycypant oświadcza, że zapoznał się z Regulaminem określającym tryb wyboru 
najemców i kryteria przydziału lokali mieszkalnych w ramach programu „Mieszkanie na 
wynajem z dojściem do własności” realizowanego przez Katowickie TBS Sp. z o.o. w ramach 
inwestycji pn. „Osiedle Pod Kasztanami” w Katowicach (zwany dalej „Regulaminem”) 
stanowiącym załącznik nr 2 do niniejszej umowy oraz oświadcza, że postanowienia 
Regulaminu są dla niego zrozumiałe i akceptuje ich treść. 

 
§ 2 

1. Partycypant zobowiązuje się do wniesienia kwoty partycypacji stanowiącej 50 % kosztu 
przedsięwzięcia inwestycyjnego przypadającego na dany lokal mieszkalny (bez wartości 
udziału w nieruchomości gruntowej przypadającego na dany lokal mieszkalny).   

2. Szacowany koszt przedsięwzięcia inwestycyjnego przypadającego na dany lokal mieszkalny 
(bez wartości udziału w nieruchomości gruntowej) wynosi………………… złotych i może ulec 
zwiększeniu, jednak nie więcej niż o 5 %.  
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3. W przypadku zwiększenia się kosztu przedsięwzięcia inwestycyjnego przypadającego na 

dany lokal mieszkalny Spółka zawiadomi Partycypanta o ostatecznej wysokości kosztu 
przedsięwzięcia inwestycyjnego a Partycypant zobowiązuję się do wpłaty brakującej kwoty 
partycypacji w terminie 14 dni od daty pisemnego zawiadomienia go przez Spółkę 
o wymaganej wysokości uzupełnienia należnej kwoty partycypacji.  

4. W przypadku zmniejszenia się kosztu przedsięwzięcia inwestycyjnego przypadającego na 
dany lokal mieszkalny, Spółka zawiadomi Partycypanta o ostatecznej wysokości kosztu 
przedsięwzięcia inwestycyjnego a powstała nadpłata zostanie zaliczona na poczet kaucji 
wymaganej przy zawarciu umowy najmu, na co Partycypant wyraża zgodę. 

5. Partycypant przy zawarciu niniejszej umowy dokonał wpłaty 500 złotych tytułem zadatku. 
W przypadku nie wykonania niniejszej umowy przez Partycypanta Spółka może bez 
wyznaczania terminu dodatkowego od umowy odstąpić i otrzymany zadatek zachować. W 
przypadku nie wykonania niniejszej umowy przez Spółkę Partycypant ma prawo żądać od 
Spółki kwoty stanowiącej dwukrotność zadatku tj. 1000 złotych. W przypadku wykonania 
niniejszej umowy kwota zadatku zostanie zaliczona na poczet kwoty partycypacji o której 
mowa w ust. 4.  

6. Partycypant dokona wpłaty kwoty ………………….. zł tj. ........... m2 x ………………….zł x 
50%(słownie:…………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………………) 

w ratach na rachunek bankowy Spółki w ING Bank Śląski S.A.: 
Katowickie TBS Sp. z o.o. 
ul. Krasińskiego 14;    40-019 Katowice  
Nr konta 19 1050 1214 1000 0007 0286 8944 
według poniższego harmonogramu: 
I rata w wysokości : ………….. zł tj. ……….. m2 x ………………. zł x 50 % = ………..  x 20 % -  
w terminie do 14 dni od daty zawarcia niniejszej  umowy, 
II rata w wysokości : …………..  zł tj. ……….. m2 x …………….. zł x 50 % = ………..  x 40 % -   
w terminie do 31 grudnia 2018 r.   
III rata w wysokości : …………..  zł tj. ……….. m2 x …………….. zł x 50 % = ………..  x 40 % -   
w terminie do 31 marca 2019 r. 
Za datę zapłaty uznaje się datę uznania w/w kwotą rachunku bankowego Spółki. 

 
 

§ 3 
1. Partycypant w zamian za wniesienie kwoty partycypacji nabywa prawo do zawarcia ze 

Spółką umowy najmu lokalu mieszkalnego, o którym mowa w § 1 ust. 1 niniejszej umowy 
chyba, że zaistnieją okoliczności uniemożliwiające Spółce zawarcie umowy najmu 
przedmiotowego lokalu niezależne od Spółki i niedające się przewidzieć w chwili zawarcia 
niniejszej umowy. 

2. W przypadku określonym w ust. 1, Spółka ma prawo odstąpić od umowy i zwrócić 
Partycypantowi wniesioną tytułem partycypacji kwotę w terminie 7 dni od powzięcia przez 
Spółkę informacji o okolicznościach, o których mowa w ust. 1. 

3. Zawarcie umowy najmu przez Spółkę jako Wynajmującego z Partycypantem może nastąpić 
wyłącznie po wpłacie przez Partycypanta pełnej wysokości kwoty partycypacji z 
równoczesnym spełnieniem przez przyszłego najemcę i osoby wskazane do wspólnego 
zamieszkania wszystkich warunków określonych w § 7 Regulaminu. 

4. W przypadku nie spełniania przez Partycypanta na wyznaczony przez Spółkę dzień zawarcia 
umowy najmu warunków określonych w § 7 Regulaminu niniejsza umowa ulega 
rozwiązaniu z winy Partycypanta bez prawa dochodzenia jakichkolwiek roszczeń z jego 
strony za wyjątkiem zwrotu nominalnej równowartości wniesionej już kwoty partycypacji. 
Spółka ma prawo w takim przypadku zatrzymać wpłacony przez Partycypanta zadatek, o 
którym mowa w § 2 ust. 5 niniejszej umowy.  
 

§ 4 
1. W przypadku nie dokonania przez Partycypanta wpłaty, o której mowa w § 2 ust. 2 

niniejszej umowy Spółka ma prawo bez wyznaczenia terminu dodatkowego odstąpić od 
niniejszej umowy w terminie 21 dni od upływu terminu płatności i zatrzymać wpłacony 
zadatek, o którym mowa w § 2 ust. 5 niniejszej umowy.  
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2. W przypadku odstąpienia od umowy, o którym mowa w ust. 1 Spółka zobowiązuje się 

zwrócić Partycypantowi środki przez niego wpłacone, na wskazany przez Partycypanta 
rachunek bankowy w ciągu 30 dni od odstąpienia od umowy przez Spółkę.  

 
§ 5 

1. Partycypantowi będzie przysługiwało prawo wykupu (nabycia prawa własności) 
najmowanego lokalu mieszkalnego, przy czym: 
a) Partycypant będzie uprawniony (lecz nie zobowiązany) do nabycia najmowanego lokalu 

mieszkalnego, 
b) skorzystanie z uprawnienia do nabycia najmowanego lokalu mieszkalnego będzie 

wymagało złożenia przez Partycypanta dodatkowego oświadczenia o woli nabycia 
najmowanego lokalu, 

c) Partycypant będzie uprawniony do złożenia oświadczenia woli, o którym mowa w lit. b), 
nie wcześniej niż po upływie 5 lat od dnia zawarcia umowy najmu i nie później niż 12 
miesięcy przed upływem okresu, na który została zawarta umowa najmu. 

2. Partycypant traci uprawnienie do wykupu najmowanego lokalu mieszkalnego: 
a) w przypadku rozwiązania umowy najmu, 
b) w przypadku złożenia w deklaracji, o której mowa w § 8 ust. 3 lit. a) Regulaminu 

oświadczenia niezgodnego z prawdą lub w przypadku niezłożenia deklaracji; 
c) w przypadku wynajmowania, podnajmowania albo oddania do bezpłatnego używania 

lokalu mieszkalnego lub jego części bez wymaganej pisemnej zgody Spółki. 
3. W przypadku złożenia przez Partycypanta oświadczenia o woli wykupu najmowanego 

lokalu mieszkalnego Spółka będzie zobowiązana do przeniesienia prawa odrębnej 
własności lokalu mieszkalnego wraz z udziałem w gruncie w ciągu 12 miesięcy od dnia 
otrzymania tego oświadczenia, jednak nie wcześniej niż po zapłacie ceny sprzedaży oraz 
uregulowaniu wszystkich zobowiązań z tytułu umowy najmu lokalu mieszkalnego. 

4. Warunki wykupu lokalu mieszkalnego zostaną szczegółowo określone w umowie 
przedwstępnej sprzedaży. 

5. Cena sprzedaży zostanie ustalona zgodnie z następującą formułą: 
Cena sprzedaży lokalu mieszkalnego =  

= wartość rynkowa udziału w nieruchomości gruntowej przypadającej na dany lokal 
mieszkalny na dzień zawarcia umowy przenoszącej własność lokalu ustalona na podstawie 
aktualnego operatu szacunkowego 
+ kapitał zadłużenia przeznaczonego na finansowanie przedsięwzięcia inwestycyjnego w 
części przypadającej na dany lokal mieszkalny i niespłaconej w czynszu najmu 
+ partycypacja 
+ marża zysku dla Spółki w wysokości 5% wartości kosztów budowy lokalu mieszkalnego i 
wartości nieruchomości gruntowej. 

6. Do wyliczonej kwoty netto należy dodać kwotę należnego podatku VAT lub podatku 
równoważnego (o ile wystąpi). Przez udział w nieruchomości gruntowej przypadający na 
dany lokal, o którym mowa w ust. 5 należy rozumieć udział w prawie własności gruntu 
stanowiącego część wspólną w przypadku wyodrębnienia lokalu. 

7. Na poczet ceny sprzedaży lokalu mieszkalnego zostaną zaliczone:  
a) kwota wniesionej partycypacji w kwocie nominalnej, 
b) pobrana kaucja w kwocie zwaloryzowanej zgodnie z postanowieniami § 7 ust. 6 

Regulaminu, 
c) kapitał spłacony w czynszu. 
8. Partycypant jest zobowiązany do zwrotu Spółce zapłaconych opłat i prowizji bankowych w 

związku z przedterminową spłatą części zadłużenia (o ile takie wystąpią) oraz pokrycia 
kosztów związanych z bezciężarowym odłączeniem lokalu mieszkalnego w kwocie 
przypadającej na dany lokal mieszkalny, kosztów sporządzenia aktu notarialnego kupna-
sprzedaży oraz zapłaty podatków i opłat związanych z wykupem lokalu mieszkalnego. 

 
 
 

§ 6 
1. Umowa zostaje zawarta na czas oznaczony 20 lat. 
2. Spółka może rozwiązać niniejszą umowę bez wypowiedzenia ze skutkiem natychmiastowym 

w przypadku rozwiązania umowy najmu lokalu mieszkalnego, o którym mowa w § 1 ust. 1 
niniejszej umowy. 
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3. W przypadku rozwiązania lub wygaśnięcia umowy najmu i umowy partycypacji 
przy jednoczesnym braku skorzystania przez Partycypanta z prawa do wykupu lokalu 
mieszkalnego, wniesiona na podstawie umowy partycypacji kwota partycypacji będzie 
zwracana według następujących zasad: 

a) Partycypantowi zostanie zwrócona wniesiona kwota partycypacji w wartości nominalnej 
(bez waloryzacji) powiększona o równowartość faktycznie spłaconego w czasie trwania 
umowy najmu kapitału finansowania zewnętrznego (bez odsetek) przypadającego na 
dany lokal mieszkalny,  

b) w każdym przypadku kwota partycypacji podlegająca zwrotowi zostanie pomniejszona o 
rozliczenia wynikające z tytułu umowy najmu zawartej ze Spółką, w szczególności 
zadłużenie z tytułu umowy najmu, koszty przywrócenia lokalu do stanu pierwotnego, 
naprawienia szkód wyrządzonych w lokalu itp., o ile nie zostaną pokryte z wpłaconej 
kaucji, 

c) zwrot partycypacji, o którym mowa w pkt. a) nastąpi po dokonaniu wpłaty kwoty 
partycypacji przez Nowego Partycypanta lub sprzedaży lokalu w przypadku, o którym 
mowa w § 12 ust. 2 Regulaminu, jednak nie później niż w terminie 12 miesięcy od dnia 
opróżnienia lokalu. Za dzień opróżnienia lokalu uznaje się dzień przejęcia lokalu przez 
Spółkę na podstawie protokołu zdawczo-odbiorczego, po jego opróżnieniu i opuszczeniu 
przez wszystkich lokatorów. 

 
 

§ 7 
1. Cesja praw i przejęcie obowiązków z umowy partycypacji i z umowy najmu będzie możliwe 

wyłącznie po uzyskaniu zgody Spółki, przy czym zgoda będzie udzielana w przypadku 
spełnienia przez osobę wstępującą w prawa i obowiązki wynikające z umowy partycypacji i 
z umowy najmu warunków określonych w § 7 ust. 1 Regulaminu. 

2. W przypadku, o których mowa w ust. 1, okres najmu lokalu przez dotychczasowego 
Partycypanta zostanie zaliczony do 5-letniego okresu najmu uprawniającego do nabycia 
lokalu mieszkalnego przez osobę wstępującą w prawa i obowiązki wynikające z umowy 
partycypacji i z umowy najmu. 

3. Do wstępowania spadkobierców Partycypanta w prawa i obowiązki wynikające z umowy 
najmu i umowy partycypacji zastosowanie mają obowiązujące w dacie otwarcia spadku 
przepisy kodeksu cywilnego. 

4. W razie śmierci Partycypanta w okresie pomiędzy zawarciem niniejszej umowy a objęciem 
przedmiotowego lokalu, kwotę stanowiącą nominalną równowartość wpłat faktycznie przez 
niego dokonanych, Spółka zwraca osobie lub osobom wskazanej/ym w prawomocnym 
postanowieniu o stwierdzeniu nabycia spadku/w notarialnym akcie poświadczenia 
dziedziczenia. 

5. Spadkobierca osoby, która zmarła w okresie opisanym w ust. 4, może zawrzeć w miejsce 
zmarłego ze Spółką umowę o partycypację po uprzednim uregulowaniu wszystkich 
wynikających z niej zobowiązań.  

6. W przypadku większej liczby spadkobierców osoby, która zmarła w okresie opisanym w 
ust. 4, spadkobiercy mogą spośród siebie wskazać osobę, z którą Spółka zawrze umowę 
o partycypację w miejsce  zmarłego Partycypanta po uprzednim uregulowaniu wszystkich 
wynikających z niej zobowiązań.  

7. W przypadku ustania najmu na skutek śmierci Partycypanta i opróżnienia lokalu 
mieszkalnego kwota partycypacji podlega zwrotowi osobie lub osobom wskazanej/ym w 
prawomocnym postanowieniu o stwierdzeniu nabycia spadku/w akcie notarialnym 
poświadczenia dziedziczenia, po dokonaniu wpłaty kwoty partycypacji przez Nowego 
Partycypanta lub sprzedaży lokalu w przypadku, o którym mowa w § 12 ust. 2 
Regulaminu, jednak nie później niż w terminie 12 miesięcy od dnia opróżnienia lokalu. 

 
 
 
 
 
 

§ 8 
W okresie pomiędzy zawarciem niniejszej umowy, a objęciem przedmiotowego lokalu 
Partycypant zobowiązany jest do zawiadamiania Spółki o każdej zmianie adresu podanego w 
niniejszej umowie, pod rygorem uznania za doręczone pism Spółki przesłanych Partycypantowi 
na dotychczasowy adres. 
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§ 9 
W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie przepisy Kodeksu 
cywilnego oraz Regulaminu.  

§ 10 
Zmiana postanowień niniejszej umowy wymaga zachowania formy pisemnej pod rygorem 
nieważności. 

§ 11 
Wszelkie spory mogące powstać w związku z wykonaniem niniejszej umowy strony poddają pod 
rozstrzygnięcie Sądu właściwego miejscowo dla siedziby Spółki. 

 
§ 12 

Niniejszą umowę sporządzono w dwóch egzemplarzach po jednym egzemplarzu dla każdej ze 
stron. 
             
 
 
                           Spółka                   Partycypant           
            
 

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

  (czytelny podpis partycypanta) 

 
 

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

  (czytelny podpis partycypanta) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Załączniki:  

1. Rzut lokalu mieszkalnego objętego umową. 
2. Regulamin określający tryb wyboru najemców i kryteria przydziału lokali mieszkalnych 

w ramach programu „Mieszkanie na wynajem z dojściem do własności” realizowanego 
przez Katowickie TBS Sp. z o.o. w ramach inwestycji pn. „Osiedle Pod Kasztanami” w 
Katowicach  

3. Oświadczenie o braku tytułu prawnego do lokalu mieszkalnego. 
4. Oświadczenie o wysokości średniego miesięcznego dochodu przypadającego na 

gospodarstwo domowe za ostatnie trzy miesiące.  
5. Oświadczenie o wysokości średniego miesięcznego dochodu przypadającego na 

gospodarstwo domowe w roku poprzedzającym rok zawarcia umowy najmu. 
6. Oświadczenie o rozliczeniu się za ostatni rok podatkowy z podatku dochodowego w 

urzędzie skarbowym w Katowicach. 
 

 


