UMOWA PRZEDWSTĘPNA KUPNA-SPRZEDAŻY NIERUCHOMOŚCI


zawarta w ……………… w dniu ………………  r. pomiędzy:

Instytutem Spawalnictwa z siedzibą w Gliwicach przy ulicy Bł. Czesława 16-18, wpisanym do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Gliwicach, X Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS 0000022554, NIP 631-010-22-58 REGON 000031503, zwanym dalej Sprzedającym,
a
………………………………..……………………..…………………………………………,
…………………………………………………………………………………………………., zwanym dalej Kupującym


§ 1
Sprzedający oświadcza, iż jest użytkownikiem wieczystym nieruchomości gruntowej zabudowanej, położonej w Kędzierzynie-Koźlu przy ulicy Zielnej 11 składającej się z dwóch sąsiadujących działek gruntu o obszarze 9 813 m kw. oznaczonych numerami 1123/18 i 1123/19 obręb ew. 0091 - Sławięcice, dla której prowadzona jest przez Sąd Rejonowy w Kędzierzynie-Koźlu, V Wydział Ksiąg Wieczystych, księga wieczysta KW nr OP1K/00032090/1. 
	Sprzedający oświadcza, iż powyższa działka zabudowana jest następującymi budynkami:
	budynek produkcyjno-magazynowy o pow. użytk. 972,8 m2, 

budynek magazynowy (garażowy) o pow. użytk. 63,3 m2, 
budynek administracyjno-socjalny o pow. użytk. 529,1 m2,
budynek magazynowy z młynami o pow. użytk. 123,9 m2,
budynek portierni o pow. użytk. 16,7 m2.
	Sprzedający oświadcza, iż z dniem 01.04.2019 r. wyżej opisana nieruchomość nie jest obciążona żadnymi ograniczonymi prawami rzeczowymi ani roszczeniami osób trzecich.

§ 2
Sprzedający oświadcza, iż zobowiązuje się sprzedać prawo użytkowania wieczystego działki, położonej w Kędzierzynie-Koźlu przy ulicy Zielnej 11, oraz własność znajdujących się na niej budynków za cenę ............................ (słownie: .......................................... złotych), zaś Kupujący zobowiązuje się tę nieruchomość kupić za podaną cenę. 

§ 3
Kupujący oświadcza, że zapłacił Sprzedającemu tytułem zadatku kwotę 20 000 zł. (słownie: dwadzieścia tysięcy złotych), co Sprzedający potwierdza. Wpłacony zadatek zostanie zaliczony na poczet ceny nabycia.
Resztę ceny nabycia Kupujący zapłaci Sprzedającemu w terminie do 7 dni od zawarcia notarialnej umowy sprzedaży przelewem na rachunek bankowy Sprzedającego.

§ 4
Strony zobowiązują się do zawarcia notarialnej umowy sprzedaży w terminie 14 dni od uzyskania przez Sprzedającego zgody ministra nadzorującego Instytut na zbycie nieruchomości, zgodnie z ustawą z dnia 16 grudnia 2016 r. o zasadach zarządzania mieniem państwowym (t.j. Dz.U. z 2018 r. poz. 1182 z późn. zm.).
	Sprzedający zobowiązuje się złożyć wniosek o wyrażenie zgody na zbycie nieruchomości niezwłocznie po zawarciu umowy przedwstępnej.
W przypadku nie otrzymania przez Sprzedającego zgody ministra nadzorującego Instytut na zbycie nieruchomości, w ciągu 6 miesięcy od zawarcia umowy przedwstępnej, niniejsza umowa ulega rozwiązaniu, zaś wpłacony zadatek  podlega zwrotowi. 
§ 5
Wydanie przedmiotu umowy nastąpi niezwłocznie po zapłaceniu przez Kupującego ceny nabycia. 
§ 6
Koszty sporządzenia notarialnej umowy sprzedaży i podatku od czynności cywilnoprawnych poniesie Kupujący.
§ 7
W sprawach nieuregulowanych w niniejszej umowie mają zastosowanie przepisy Kodeksu cywilnego.
	Zmiana niniejszej umowy wymaga zachowania formy pisemnej pod rygorem nieważności.
	Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach po jednym dla każdej ze Stron.
	Sądem właściwym dla rozstrzygania sporów wynikłych z niniejszej umowy jest sąd właściwy dla siedziby Sprzedającego.


Sprzedający                                                                                                Kupujący


