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Szczecin, dnia 11 lipca 2022 r.  

 

Szanowni Państwo,  

 

Dziękujemy za zainteresowanie ofertą zbycia nieruchomości położonych na terenie portu 

morskiego w Szczecinie i Świnoujściu, a poniżej przesyłamy odpowiedzi na Państwa pytania:  

Pytanie nr 1:  

Czy Organizator może dokonać zmiany treści umowy przedwstępnej (warunkowej) dot. zbycia 

Nieruchomości A, w zakresie postanowień dotyczących podatku VAT i podatku od czynności 

cywilnoprawnych? 

Organizator wyraża zgodę na uzupełnienie ogłoszenia o przetargu nieograniczonym – 

nieruchomości nr 1 w zakresie możliwości skorzystania z instytucji rezygnacji ze zwolnienia z 

opodatkowania VAT, o której mowa w art. 43 ust. 10 i ust. 11 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. 

(Dz. U. z 2022 poz. 931 ze zm.), poprzez dodanie stosownej informacji w części dotyczącej 

ceny nieruchomości A na str. 5 ogłoszenia o przetargu nieograniczonym nieruchomości nr 1 

poprzez nadanie następującego brzmienia, tj.  

a. dotychczasowe brzmienie:  

„Cena wywoławcza netto – 6 900 000 PLN (słownie: sześć milionów dziewięćset 

tysięcy i 00/100 złotych) plus VAT” 

 

zmiana:  

„Cena wywoławcza netto – 6 900 000 PLN (słownie: sześć milionów dziewięćset 

tysięcy i 00/100 złotych) plus VAT, przy czym dostawa Nieruchomości A korzysta ze 

zwolnienia z opodatkowania VAT na podstawie art. 43 pkt 10 ustawy z dnia 11 marca 

2004 r. (Dz. U. z 2022 poz. 931 ze zm.). Niemniej jednak, Organizator wyraża zgodę 

na złożenie oświadczenia woli o rezygnacji ze zwolnienia z opodatkowania dostawy 

nieruchomości A na podstawie art. 43 ust. 10 i 11 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. (Dz. 

U. z 2022 poz. 931 ze zm.) w umowie przedwstępnej i wyboru opodatkowania dostawy 

nieruchomości A podatkiem VAT według podstawowej stawki 23%. 

Jednocześnie Organizator oświadcza, że odpowiednia zmiana w projekcie umowy 

przedwstępnej zbycia nieruchomości zostanie przez niego dokonana dopiero w przypadku 

złożenia oświadczenia przez wybranego Oferenta. 

Pytanie nr 2  

Czy Organizator na etapie przed złożeniem ofert może przekazać wszystkim potencjalnym 

Oferentom informację – jako rodzaj symulacji – jak zamierza dokonać rozdzielenia 

zaoferowanej ceny netto do poszczególnych składników majątku (grunty, budynki i budowle), 

dla potrzeb naliczenia odpowiedniej stawki VAT zgodnie z obowiązującymi przepisami, gdyby 

cena netto Nieruchomości A wynosiła np. 10 mln zł? 

mailto:office@ship-service.pl
http://www.ship-service.pl/


Z posiadanej przez Organizatora szczegółowej wyceny nieruchomości z podziałem na grunty 

i budynki/budowle wynika odpowiedni proporcjonalny (procentowy) podział ceny całej 

nieruchomości na jej poszczególne składniki. Organizator przedstawia symulację 

przyporządkowania składników przykładowej zaoferowanej ceny do poszczególnych 

składników majątku:  

Składnik nieruchomości % wartości 
łącznej wyceny 

Podział przykładowej ceny 
netto sprzedaży 10 mln zł 

Stawka VAT 

1. Działka 2,6175 ha 63,5% 6,35 mln zł 0% 

2. Działka 0,3213 ha 7,8% 0,78 mln zł 23% 

3. Budynki i budowle (w 
tym nabrzeża) 

28,7% 2,87 mln zł 0% 

 

Pytanie nr 3  

Czy Organizator przewiduje możliwość zmiany Kancelarii Notarialnej na wybraną Kancelarię 

przez przez Oferenta/ Nabywcę, a jeśli nie to czy może natym etapie postępowania wskazać 

pełne koszty związane z zawarciem umowy przedwstępnej i umowy przyrzeczonej, z 

uwzględnieniem wysokości taksy notarialnej zastosowanej przez wskazanego przez 

Sprzedającego Notariusza? 

Organizator nie przewiduje możliwości zmiany Kancelarii Notarialnej, w której zostaną zawarte 

umowy w przedmiocie zbycia Nieruchomości i poniżej przedstawia koszty związane 

odpowiednio ze sprzedażą nieruchomości A i nieruchomości B obliczone dla cen 

wywoławczych w przetargu:  

a. nieruchomość A – łącznie: 48 885,28 zł*, w tym:  

 umowa przedwstępna nieruchomości (taksa notarialna za usługę, opłata za wypisy, opłata 

za wpis roszczenia, taksa notarialna za złożenie wniosku wieczystoksięgowego, podatek 

VAT),  

 depozyt (taksa notarialna i podatek VAT),  

 warunkowa umowa sprzedaży nieruchomości (taksa notarialna i podatek VAT),  

 umowa sprzedaży (taksa notarialna, podatek VAT, opłata sądowa za wpis użytkowania, 

własności, wykreślenie roszczenia, taksa notarialna za złożenie wniosku 

wieczystoksięgowego).  

b. nieruchomość B – łącznie 14 568,28 zł*, w tym:  

 umowa przedwstępna nieruchomości (taksa notarialna za usługę, opłata za wypisy, opłata 

za wpis roszczenia, taksa notarialna za złożenie wniosku wieczystoksięgowego, podatek 

VAT),  

 depozyt (taksa notarialna i podatek VAT),  

 warunkowa umowa sprzedaży nieruchomości (taksa notarialna i podatek VAT),  

 umowa sprzedaży (taksa notarialna, podatek VAT, opłata sądowa za wpis użytkowania, 

własności, wykreślenie roszczenia, taksa notarialna za złożenie wniosku 

wieczystoksięgowego).  

 

* jeśli w wyniku przeprowadzonego przetargu cena praw do nieruchomości dotyczących 

nieruchomości B wzrośnie, podane wyżej opłaty notarialne odpowiednio wzrosną zgodnie z 

treścią przepisów Rozporządzenia w sprawie maksymalnych stawek taksy notarialnej. 



 

 

 

____________ 

Piotr Zalewski 

Likwidator 

 

 

 

 

 

_____________ 

Ryszard Starzyk 

Likwidator 
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