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- zawarcie umowy definitywnej napotyka trudności,
- istnieją okoliczności natury prawnej lub faktycznej dotyczące gruntu (podział działek),
- istnieją przeszkody dotyczące podmiotów zawierających umowę (przekształcenia, zaświadczenia z US), 
- brak odpowiedniego finansowania,
- pojawiają się przeszkody administracyjne, prawne, (np. prawo pierwokupu na rzecz org. adm. publ.)

-



Jakich umów dotyczą ?
Umowa zobowiązująca
 art. 155 § 1 k.c. umowa sprzedaży, zamiany, darowizny,

przekazania nieruchomości lub inna umowa zobowiązująca
do przeniesienia własności rzeczy co do tożsamości
oznaczonej przenosi własność na nabywcę, chyba że przepis
szczególny stanowi inaczej albo że strony inaczej
postanowiły.

 § 2 Jeżeli przedmiotem umowy zobowiązującej do
przeniesienia własności są rzeczy oznaczone tylko co do
gatunku, do przeniesienia własności potrzebne jest
przeniesienie posiadania rzeczy. To samo dotyczy wypadku,
gdy przedmiotem umowy zobowiązującej do przeniesienia
własności są rzeczy przyszłe.

- dotyczy tylko rzeczy, definicja rzeczy art. 45 k.c.
- dotyczy tylko przeniesienia własności,
- rzeczami nie są dobra niematerialne, energia choć do niej

stosujemy przepisy odnośnie rzeczy,

Wniosek: zakres zastosowania węższy, niż um. przedwstępna.

Umowa przedwstępna
 art. 389 § 1 k.c. umowa, przez którą jedna ze stron 

lub obie zobowiązują się do zawarcia oznaczonej 
umowy (umowa przedwstępna), powinna określać 
istotne postanowienia umowy przyrzeczonej.

- dotyczy umów, których przedmiotem są: rzeczy, usługi, 
przeniesienia prawa własności, korzystania z rzeczy, w 
tym najem leasing, świadczenia usług oraz wszelkich 
umów nazwanych i nienazwanych których przedmiotem 
są rzeczy materialne, ale 
i niematerialne.

Wniosek: brak ograniczeń co do przedmiotu umowy. 
Właściwie każda umowa może wcześniej być 
poprzedzona umową przedwstępną. Np. umowa najmu.



Istota oraz cechy charakterystyczne
Umowa zobowiązująca

Umowa zobowiązująca sprzedaży nieruchomości, to w istocie dokonanie jej sprzedaży, przy czym 
brak jest skutku rzeczowego tj. rozporządzenia nieruchomością.
Najczęściej z uwagi na zastrzeżony warunek. Wówczas skutek rozporządzający zostaje odsunięty 
w czasie.

Zgodnie z przyjętą w Polsce konstrukcją:
Umowa sprzedaży nieruchomości ma charakter umowy o podwójnym skutku: umowy zobowiązująco – rozporządzającej tzn.
umowa zobowiązująca do przeniesienia własności nieruchomości, przenosi własność, niezależnie od 
wydania nieruchomości.
-umowa dwustronnie zobowiązująca,

chyba, że strony inaczej postanowiły !!! 

I ACa 465/10 - Wyrok Sądu Apelacyjnego w Poznaniu
wyrok z dnia 17 czerwca 2010 r.

W przypadku sprzedaży nieruchomości zastrzeżenie warunku lub terminu nie jest 
dopuszczalne. Naruszenie tego zakazu nie powoduje nieważności umowy, ale jedynie 
powoduje wyłączenie skutku rzeczowego. Umowa z mocy prawa ma tylko charakter 
zobowiązujący. W razie spełnienia się warunku lub nadejścia terminu strony muszą 
zawrzeć dodatkową umowę zawierającą bezwarunkową zgodę na przejście prawa 
własności. Umowa sprzedaży nieruchomości z zachowaniem pierwokupu musi być 
zawarta dwuetapowo. Pierwsza umowa jest warunkową umową sprzedaży i polega na 
tym, że sprzedający sprzedaje, a kupujący kupuje nieruchomość, pod warunkiem, że 
uprawniony do pierwokupu z tego pierwokupu nie skorzysta. Umowa ta nie przenosi 
własności, bo własność nieruchomości nie może być przenoszona ani pod warunkiem, ani z 
zastrzeżeniem terminu. Jeśli uprawniony nie wykona pierwokupu w wymaganym terminie, 
albo przed upływem tego terminu złoży oświadczenie, że rezygnuje z prawa pierwokupu, 
wtedy wykonuje się drugą umowę - umowę przeniesienia własności nieruchomości. 
Pierwsza umowa załatwia część zobowiązaniową sprzedaży, ale własności nie przenosi. 
Dlatego bez zawarcia drugiego aktu własność nie przejdzie na kupującego.

Umowa przedwstępna

 Umowa przedwstępna przede wszystkim 
nie powoduje przejścia prawa własności,

 może spowodować zawarcie umowy 
o określonych parametrach, tzn. np. że 
strony będą chciały zawrzeć umowę 
sprzedaży nieruchomości,

 może dotyczyć różnych świadczeń nie 
tylko przeniesienia prawa własności, 
najem, dzierżawa, prawa autorskie etc.

 jedno lub dwustronnie zobowiązująca,
Czy może się zdarzyć, że strony najpierw 

zawrą umowę przedwstępną sprzedaży 
nieruchomości później zobowiązującą, a na 
końcu rozporządzającą ? 

https://sip.lex.pl/#/jurisprudence/520850292/1/i-a-ca-465-10-wyrok-sadu-apelacyjnego-w-poznaniu?cm=URELATIONS


Forma zawarcia - RÓŻNICE
Umowa zobowiązująca

 art. 158 k.c. umowa zobowiązująca do 
przeniesienia własności nieruchomości 
powinna być zawarta w formie aktu 
notarialnego. To samo dotyczy umowy 
przenoszącej własność, która zostaje 
zawarta w celu wykonania istniejącego 
uprzednio zobowiązania do 
przeniesienia własności nieruchomości; 
zobowiązanie powinno być w akcie 
wymienione.

Wniosek: zawsze forma aktu 
notarialnego.

Umowa przedwstępna

 art. 390 § 2 k.c. jednakże gdy umowa 
przedwstępna czyni zadość wymaganiom, 
od których zależy ważność umowy 
przyrzeczonej, w szczególności 
wymaganiom co do formy, strona 
uprawniona może dochodzić zawarcia 
umowy przyrzeczonej.

Wniosek: każda forma zastrzeżona dla 
danego typu umowy, pisemna, ustna. 
Jednak jeżeli chcemy uzyskać roszczenie o 
zawarcie umowy przyrzeczonej wówczas 
musimy dochować formy w jakiej dla 
ważności wymaga ustawodawca dla 
umowy przyrzeczonej.



Przesłanki ważności i skuteczności.
Umowa zobowiązująca

 Forma - czyli akt notarialny,
 ważność i niewadliwość kauzy (przyczyny) dla której umowa jest 

zawierana, 
 Nemo plus iuris in alium transfere potest quam ipse habet, SN  IV CR 

202/80,
( czyli ważność umowy przenoszące własność uzależniona jest od ważności 

zobowiązania) np. nieważna umowa przeniesienia własności 
nieruchomości:

- działanie pod wpływem błędu co do możliwości zabudowy 
nieruchomości – urząd podał niepełne informacje,

- to samo dotyczy np. nabycia od komornika,
- wszelkie wymagania dla ważności rodzaju umowy przenoszącej, przy 

sprzedaży: musi być opis nieruchomości, cena, strony, upoważnienia 
etc.,

- musi być zgodna z zasadami współżycia społecznego,
- zgodna z zasadami nabycia określonych praw  własności np. nabycie 

lokalu wraz z prawem udziału w gruncie,
- nie jest to umowa przedwstępna !!! Potwierdza to linia orzecznicza 

uchw.  SN III CZP 23/68 
- możliwość postanowień dodatkowych – granice wyznacza swoboda 

umów art. 353 1 k.c.,

Umowa przedwstępna

- musi określać istotne postanawiania umowy 
przyrzeczonej, czyli musimy określić minimalne 
wymagania umowy definitywnej,

- ustalenie terminu w ciągu, którego umowa 
definitywna przyrzeczona ma być zawarta, 
(ustawodawca określił to po to, aby wymusić na 
stronach termin zobowiązania stron, tak by w 
nieskończoność nie trwała ta umowa),

- Umowa przedwstępna nie jest kauzą zawarcia 
umowy przyrzeczonej, co nie oznacza, że nie 
można uchylić się od zawarcia umowy 
przyrzeczonej.

- możliwość postanowień dodatkowych, art. 353 1 

k.c. – swoboda umów, Granice bezwględnie 
obowiązujące normy tzw. ius cogens lub 
semiimperatywne.



Skutki niezachowania określonych wymogów
Umowa zobowiązująca

 Brak formy aktu notarialnego, umowa 
nieważna,

 Ważność kauzy czyli podstawy 
zawarcia umowy sprzedaży, zamiany 
darowizny lub innej umowy 
przenoszącej własność,

Umowa przedwstępna

 Brak formy aktu notarialnego, ograniczone 
roszczenia do odszkodowania – nie można 
dochodzić zawarcia umowy,

 Brak określenia terminu art. 389 § 2 k.c.: 
A) Jeżeli termin, w ciągu którego ma być zawarta umowa 

przyrzeczona, nie został oznaczony, powinna ona być 
zawarta w odpowiednim terminie wyznaczonym 
przez stronę uprawnioną do żądania zawarcia umowy 
przyrzeczonej. Jeżeli obie strony są uprawnione do 
żądania zawarcia umowy przyrzeczonej i każda z nich 
wyznaczyła inny termin, strony wiąże termin 
wyznaczony przez stronę, która wcześniej złożyła 
stosowne oświadczenie,

B) Jeżeli w ciągu roku od dnia zawarcia umowy 
przedwstępnej nie został wyznaczony termin do 
zawarcia umowy przyrzeczonej, nie można żądać jej 
zawarcia,



Skutki podatkowe
Umowa zobowiązująca

 Brak pcc,

 wpłata części ceny sprzedaży, może 
spowodować obowiązek w zakresie vat, pit 
lub cit w zależności od tego czy nabywcą 
będzie ten sam podmiot, który zawarł 
umowę przedwstępną, okoliczności 
zwarcia umowy świadczyły o 
definitywnym i jednoznacznym nabyciu.

 W zakresie wysokości stawek podatkowy, 
jak dla umowy przyrzeczonej i w 
zależności o statusu podatnika.

Umowa przedwstępna

 Brak pcc,
 W zakresie podatku Pit możliwość 

skorzystania ze zwolnienia z podatku 
dochodowego, jako że wydatek 
przeznaczony na własne cele 
mieszkaniowe NSA 22.11.2017 IIFSK 
2937/15.

 Wpłata zaliczki/zadatku, może 
spowodować obowiązek w zakresie vat, pit 
lub cit w zależności od tego czy nabywcą 
będzie ten sam podmiot, który zawarł 
umowę przedwstępną, okoliczności 
zwarcia umowy świadczyły o 
definitywnym i jednoznacznym nabyciu.



Do jakich zdarzeń wykorzystać dany typ
umowy
Umowa zobowiązująca

 Umowę zobowiązującą poza oczywistymi 
sytuacjami, jak spełnienie warunku np. brak 
skorzystania z prawa pierwokupu, 

 możemy wykorzystać do sytuacji , 
w których jesteśmy zdecydowani nabyć 
nieruchomość, jednak istnieją przeszkody w 
postaci warunków uniemożliwiających w 
danym czasie przenieść właności

 możliwość wykorzystania um. zobow. do 
zawarcia umowy o nabycie praw do spadku, 
gdy przedmiotem spadku są nieruchomości, 
zaś nie doszło jeszcze do uregulowania 
wszystkich kwestii, (art. 1052 k.c.).

Oczywiście umowa ta może być zawarta pod 
różnymi warunkami.

Umowa przedwstępna

 Umowa przedwstępna jest nieco 
„elastyczniejszym”,  rodzajem 
kontraktu. 

 Na podstawie art. 3531 k.c. – z zasady 
swobody umów można wprowadzać 
do niej różne prawa i obowiązki dla 
stron.



Do jakich zdarzeń wykorzystać dany typ umowy cz. 
II 
Zakres zdarzeń faktycznych i prawnych w obu typach umów może się pokrywać.
-zawarcie umów pod warunkiem, uzyskania odpowiednich decyzji administracyjnych np. dotyczących 
podziału gruntu,
-zawarcie umów w określonym terminie, np. po to aby uzyskać finansowanie, 
Mogą być też sytuację, które będą obligowały jeden lub drugi typ umowy:

Umowa zobowiązująca: 
1.Np. Gdy mamy prawo pierwokupu dla gminy lub agencji.
2.Na podstawie art. 155 § 1 k.c. Skutek rzeczowy poza sytuacjami ustawowymi strony mogą wyłączyć 
wolą stron, poprzez uzależnienie przeniesienia własności od zdarzenia dodatkowego – granice wyznacza 
art. 353 1 k.c.
3.Różnego rodzaju sytuacje związane z przygotowaniem inwestycji, dodatkowymi, dokumentami, etc. 
mogą stanowić o wstrzymaniu wystąpienia skutku rzeczowego. 

Umowa przedwstępna:
1. Brak księgi wieczystej – notariusz ma obowiązek dokonać wpisu do kw, więc, gdyby w praktyce tam 
gdzie nie jest uregulowany stan prawny, brak określenia administracyjnie gruntu zastosujemy umowę 
przedwstępną.



Zabezpieczenia umów
Umowa zobowiązująca

 Art. 353 (1) k.c. doznaje ograniczeń.

Umowa zobowiązująca to umowa 
przeniesienia prawa własności, tylko 
z ograniczeniem skutku rzeczowego. 
A zatem wszelki konstrukcje, jak 
odstąpienia, bądź postanowienia mogące 
prowadzić do rozwiązania umowy mogą 
zostać uznane za ubezskuteczniające 
umowę.

Sama umowa zobowiązująca daje silne 
uprawnienie.

Umowa przedwstępna

Można stosować: 353 (1) k.c.

-Warunki,

-Terminy,

-Prawo odstąpienia umowne,

-Odszkodowania umowne,

-Kary umowne,

-Zadatek, zaliczka,

-Umowy gwarancyjne,



Przedawnienie – Teoria
Umowa zobowiązująca

 Uchwała SN (7) z 17.11.1981 roku III 
CZP 12/81 mająca moc zasady prawnej. 
Zgodnie z nią roszczenie o wyrażenie 
zgody na przeniesienie własności 
nieruchomości jest roszczeniem o 
charakterze majątkowym i podlega 
przedawnieniu.

Umowa przedwstępna

IV CSK 418/09 - Wyrok Sądu Najwyższego

LEX nr 885032 - wyrok z dnia 11 marca 2010 r.

 Termin zawarcia umowy przyrzeczonej 
określony w umowie przedwstępnej nie jest 
terminem końcowym, a jedynie terminem 
spełnienia świadczenia, którego upływ nie 
powoduje wygaśnięcia zobowiązania do 
zawarcia umowy przyrzeczonej. Przeciwnie, 
upływ tego terminu skutkuje wymagalnością 
roszczenia wynikającego z art. 390 § 2 k.c. 
o zawarcie umowy przyrzeczonej.

https://sip.lex.pl/#/jurisprudence/520978728/1/iv-csk-418-09-wyrok-sadu-najwyzszego?cm=URELATIONS


Przedawnienie TERMINY
Umowa zobowiązująca

Art. 118. 4 k.c. : Jeżeli przepis szczególny nie 
stanowi inaczej, termin przedawnienia wynosi 
sześć lat, a dla roszczeń o świadczenia okresowe 
oraz roszczeń związanych z prowadzeniem 
działalności gospodarczej - trzy lata. Jednakże 
koniec terminu przedawnienia przypada na 
ostatni dzień roku kalendarzowego, chyba że 
termin przedawnienia jest krótszy niż dwa lata.

Umowa przedwstępna

 Art. 390 par. 3 k.c.

Roszczenia z umowy przedwstępnej 
przedawniają się z upływem roku od 
dnia, w którym umowa przyrzeczona 
miała być zawarta. Jeżeli sąd oddali 
żądanie zawarcia umowy 
przyrzeczonej, roszczenia z umowy 
przedwstępnej przedawniają się z 
upływem roku od dnia, w którym 
orzeczenie stało się prawomocne.



Skutki niewykonania zobowiązania
Umowa zobowiązująca

Spełnienie warunku lub nadejście terminu pociąga za 
sobą powstanie roszczenia o dokonanie czynności 
przenoszącej własność SN 8.5.1975 r. III CRN 51/75

 II SA/Gd 388/17, Konstytutywne orzeczenie sądu. - Wyrok 
Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w 
Gdańsku wyrok z dnia 7 marca 2018 r.

Regulacja prawna art. 64 k.c. znajduje zastosowanie w tych 
wszystkich sytuacjach, gdy osoba zobowiązana do złożenia 
oznaczonego oświadczenia woli uchyla się od jego złożenia, 
bądź to poprzez milczenie, bądź wyraźną odmowę, przy 
czym zasadność działania takiej osoby i odmiennego żądania 
przez inne zainteresowane podmioty oceniana jest przez sąd 
powszechny. Rozstrzygniecie wydane w tej kwestii przez sąd 
powszechny wiąże organy administracji oraz sądy 
administracyjne.

Umowa przedwstępna

 żądanie naprawienia szkody,

 żądanie zawarcia umowy,

Uwaga: 

- co do zasady kumulacji roszczeń nie jest 
możliwa.

- w umowie można odmiennie określić 
zakres odszkodowania art. 390 § 1 in 
fine k.c. np. w pełnej wysokości !!!

https://sip.lex.pl/#/jurisprudence/522551868/1/ii-sa-gd-388-17-konstytutywne-orzeczenie-sadu-wyrok-wojewodzkiego-sadu-administracyjnego-w-gdansku?cm=URELATIONS
https://sip.lex.pl/#/jurisprudence/522551868/1/ii-sa-gd-388-17-konstytutywne-orzeczenie-sadu-wyrok-wojewodzkiego-sadu-administracyjnego-w-gdansku?cm=URELATIONS


Skutki niewykonania zobowiązania 

cz. II 
Umowa zobowiązująca

 VI ACa 421/16, Orzeczenie sądu stwierdzające obowiązek 
złożenia oświadczenia woli a wyrażenie oświadczenia woli 
przez drugą stronę (powoda). - Wyrok Sądu Apelacyjnego w 
Warszawie wyrok z dnia 23 maja 2017 r.

 Prawomocne orzeczenie sądu stwierdzające obowiązek strony 
do złożenia oznaczonego oświadczenia woli zastępuje tylko to 
oświadczenie (art. 64 k.c. i 1047 k.p.c.). Jeżeli więc 
oświadczenie to ma stanowić składnik umowy, jaka ma być 
zawarta pomiędzy stronami, do jej zawarcia konieczne jest 
złożenie odpowiedniego oświadczenia woli przez drugą 
stronę z zachowaniem wymaganej formy, z tym wyjątkiem, że 
jeśli sąd uwzględnia powództwo o stwierdzenie obowiązku 
zawarcia umowy całkowicie zgodnie z żądaniem powoda, 
wówczas orzeczenie sądu zastępuje umowę. Zastępuje zatem 
oświadczenia woli obu stron, z tym że oświadczenie powoda, 
konieczne do wywołania dochodzonego skutku prawnego w 
postaci zawarcia umowy, zawarte jest w pozwie. Jeżeli jednak 
sąd nie uwzględnił powództwa całkowicie zgodnie z 
żądaniem powoda, to zaskarżone orzeczenie zastępuje 
wyłącznie oświadczenie woli pozwanego (art. 64 k.c.).

Umowa przedwstępna

 I ACa 1145/13, Ocena, czy doszło do zawinionego przez stronę 
niewykonania umowy przyrzeczonej. Określenie terminu do zawarcia 
umowy przyrzeczonej. - Wyrok Sądu Apelacyjnego w Katowicach

wyrok z dnia 6 lutego 2014 r.

Zarówno w art. 390 § 1 k.c. jak i w art. 394 § 1 k.c. chodzi o zawinione 
przez stronę niewykonanie umowy przyrzeczonej, a oceny w tym 
przedmiocie należy dokonywać zgodnie z zasadami art. 471 k.c.

2. Określenie terminu do zawarcia umowy przyrzeczonej może 
wprawdzie polegać na zobowiązaniu strony do wykonania czynności 
koniecznych do zawarcia umowy przyrzeczonej jednakże tylko wtedy 
gdy istota i charakter tych czynności wskazują, że dokonanie ich jest 
niewątpliwe.

III CSK 116/10 - Wyrok Sądu Najwyższego

wyrok z dnia 13 stycznia 2010 r.

 Jeżeli w dniu wyznaczonym na podpisanie definitywnej 
umowy sprzedaży nabywca nieruchomości nie miał pieniędzy 
na zapłatę ceny, nie może, powołując się na umowę 
przedwstępną, żądać sprzedaży.

https://sip.lex.pl/#/jurisprudence/522428921/1/vi-a-ca-421-16-orzeczenie-sadu-stwierdzajace-obowiazek-zlozenia-oswiadczenia-woli-a-wyrazenie...?cm=URELATIONS
https://sip.lex.pl/#/jurisprudence/521531660/1/i-a-ca-1145-13-ocena-czy-doszlo-do-zawinionego-przez-strone-niewykonania-umowy-przyrzeczonej...?cm=URELATIONS
https://sip.lex.pl/#/jurisprudence/520774588/1/iii-csk-116-10-wyrok-sadu-najwyzszego?cm=URELATIONS


Skutki niewykonania zobowiązania 

cz. III
Umowa zobowiązująca

Roszczenie inne niż przeniesienie 
własności.

normy prawne dotyczące przeniesienia 
własności nie określają innych roszczeń, 

brak jest ograniczenia, aby dochodzić 
odszkodowania w ramach art. 471 k.c. 

Uwaga: dotyczy to obu stron kontraktu.

Umowa przedwstępna

I ACa 1310/14, Skutek prawny orzeczenia uwzględniającego 
powództwo o zawarcie umowy przyrzeczonej. - Wyrok Sądu 
Apelacyjnego w Poznaniu wyrok z dnia 26 marca 2015 r.
Przedmiotem powództwa o zobowiązanie strony przeciwnej do złożenia 
oświadczenia woli jest stwierdzenie przez sąd istnienia po stronie pozwanego 
obowiązku skierowania do powoda określonej treści oświadczenia woli 
wynikającego ze wskazanej przez powoda podstawy materialnoprawnej. 
Orzeczenie sądu nie tylko stwierdza, jakiej treści wolę pozwany ma obowiązek 
ujawnić, ale także zastępuje go w realizacji tego obowiązku, poprzez wprowadzoną 
w art. 64 k.c. w związku z art. 1047 § 1 k.p.c. fikcję prawną, że zobowiązany złożył 
oświadczenie o treści wynikającej z prawomocnego orzeczenia sądu. Regułą jest, że 
orzeczenie sądu, przewidziane w art. 64 k.c., zastępuje tylko oświadczenie woli 
pozwanego, zaś do zawarcia umowy niezbędne jest jeszcze złożenie przez powoda 
jego własnego oświadczenia woli określonej treści w wymaganej przez prawo 
formie. Wyjątek od tej reguły ma miejsce, gdy obowiązek złożenia przez 
pozwanego oświadczenia woli wynika z umowy przedwstępnej czyniącej zadość 
wymaganiom, w szczególności co do formy, od których zależy ważność umowy 
przyrzeczonej. Artykuł 390 § 2 k.c. przyznaje wówczas każdej ze stron umowy 
przedwstępnej prawo dochodzenia zawarcia umowy przyrzeczonej, a orzeczenie 
uwzględniające powództwo zastępuje nie tylko oświadczenie strony pozwanej, ale 
także stwierdza zawarcie umowy przyrzeczonej i de facto ją zastępuje. Podobnie 
dzieje się w przypadku uwzględnienia przez sąd powództwa o stwierdzenie 
obowiązku zawarcia umowy całkowicie zgodnie z żądaniem pozwu.



Istotne Różnice
Umowa zobowiązująca

 wymóg aktu notarialnego,
 brak obowiązku określenia terminu,
 dłuższe terminy przedawnienia, obecnie 

nawet do 6 lat od chwili wymagalności,
 oświadczenia stron są definitywne, umowa 

sprzedaży jest zawarta, skuteczność zależy 
od ziszczenia się warunku, nie jest 
potrzebne wydanie do skuteczności 
umowy, umowa dochodzi do skutku solo 

 w inny sposób rozpoczyna się bieg terminu 
przedawnienia ,

 Cena zapłacona lub płatna przy umowie 
przenoszącej,

Umowa przedwstępna

 brak wymogu aktu notarialnego, co do 
zasady, 

 Zadatek,

 konieczność określenia terminu,

 krótsze terminy przedawnienia,

 umowa nie jest zawarta, dopiero 
„może” zostanie zawarta, 



Istotne Różnice cz. II
Umowa zobowiązująca

 przedmiot umowy – przedmiot umowy 
powinien  być określony definitywnie, 
gdyż nabywamy konkretny przedmiot 
oznaczony co do tożsamości, brak tylko 
skutku rzeczowego.

 warunki dotyczą przeniesienia 
własności, prawo pierwokupu, 

Umowa przedwstępna

 przedmiot umowy może 
w rzeczywistości dopiero „powstać” 
np. działka gruntu dopiero zostanie 
wydzielona, zasiedziana, wszelkie 
kwestie związane regulowaniem stanu 
prawnego nieruchomości.



adw. Konrad Misiak
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