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DEKLARACJA  

 

Umożliwiająca wstępną rezerwację lokalu mieszkalnego/miejsca postojowego w garażu podziemnym 

w inwestycji „PRZY RATUSZU” przy ul.Światowida, której rozpoczęcie planowane jest przez  SBM 

WARDOM  na przełomie maja/czerwca 2017r. 

Niniejszym oświadczam, że po zapoznaniu się  z planami w/w inwestycji jestem  zainteresowana/y 

rezerwacją lokalu mieszkalnego nr ........wraz z pomieszczeniem przynależnym nr ........w budynku 

A/B  i miejsca postojowego nr ........ w garażu usytuowanym na poziomie parteru/podziemia w 

budynku A/B do czasu rozpoczęcia realizacji osiedla. 

 

Lokal o pow............m
2 

 

ilość pokoi: ……………….          kuchnia /aneks kuchenny* 

 

parter / piętro*: ……………           

 

Ewentualny zakup powyżej określonego lokalu zamierzam sfinansować ze środków 

własnych/środków własnych i kredytu bankowego/innych źródeł.*  

 

W momencie rozpoczęcia realizacji inwestycji SBM WARDOM powiadomi Panią/Pana o 

szczegółowych warunkach organizacyjnych i finansowych zakupu lokalu w tej inwestycji. Zostanie 

przedstawiony prospekt informacyjny i będzie możliwość zawarcia umowy  deweloperskiej, a dla 

osób starających się o kredyt hipoteczny w banku umowy  rezerwacyjnej do czasu uzyskania kredytu a 

następnie umowy  deweloperskiej na realizowane przedsięwzięcie deweloperskie. 

 

Oświadczam, że złożenie przeze mnie niniejszej Deklaracji nie może być poczytywane jako wola 

zawarcia przeze mnie jako kupującego umowy sprzedaży ze Spółdzielnią Budowlano Mieszkaniową 

WARDOM z siedzibą w Warszawie (Spółdzielnia), czy umowy zobowiązującej mnie do zakupu od 

Spółdzielni jakiegokolwiek lokalu, a w szczególności nie może być niniejsza Deklaracja traktowana 

jako oferta w rozumieniu art.66 i nast. kodeksu cywilnego, czy też jako zgoda na zawarcie ze 

Spółdzielnią umowy przedwstępnej zakupu od Spółdzielni jakiegokolwiek lokalu.  

 

Spółdzielnia nie jest i nie będzie uprawniona do wnoszenia wobec mnie jakichkolwiek roszczeń w 

oparciu o treść niniejszej Deklaracji. 

 

Wypełniając powyższą Deklarację wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych 

osobowych przez SBM WARDOM z siedzibą w Warszawie ul.Kochanowskiego 49 w celu  

rezerwacji lokalu, zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych 

osobowych.Dane podaję dobrowolnie, zastrzegając sobie prawo dostępu do nich oraz 

pooprawiania. 

 

 

 
                                                                                                      ………………………………. 

* niepotrzebne skreślić                                                                                    Podpis  



 


