
A K T   N O T A R I A L N Y 
 

Dnia […] roku, przede mną notariuszem […] w siedzibie mojej Kancelarii w […], 

stawili się: --------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 

1. Pan Piotr Tomasz Zalewski, obywatel polski, PESEL 70062906914, jak oświadczył 

zamieszkały w […], którego tożsamość stwierdziłem na podstawie polskiego dowodu 

osobistego numer […]---------------------------------------------------------------------------- 

2. Pan Ryszard Zbigniew Starzyk, obywatel polski, PESEL 63101601994, jak 

oświadczył zamieszkały w […], którego tożsamość stwierdziłem na podstawie polskiego 

dowodu osobistego numer […] --------------------------------------------------------------------------- 

Ad 1 i 2 działający w imieniu i na rzecz spółki ”SHIP–SERVICE” Spółka Akcyjna w 

likwidacji z siedzibą w Warszawie (00-879 Warszawa, ulica Żelazna numer 87), posiadającej 

REGON 810033580 i NIP 8510307492, wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego 

Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000130927 – jako likwidatorzy uprawnieni do łącznej 

reprezentacji, jak to wynika z […].-------------------------------------------------------------- 

Piotr Zalewski i Ryszard Starzyk zapewnili, że nie są im znane jakiekolwiek okoliczności 

wyłączające ich umocowanie do reprezentowania spółki i wobec reprezentowanej przez nich 

spółki nie zostało wszczęte postępowanie upadłościowe, ani postępowanie restrukturyzacyjne.  

”SHIP–SERVICE” Spółka Akcyjna w likwidacji z siedzibą w Warszawie zwana dalej 

również „Sprzedającą Spółką”. 

 

2. Pan/Pani […], obywatel […], PESEL […], jak oświadczył zamieszkały w […], 

którego tożsamość stwierdziłem na podstawie […], działający w imieniu i na rzecz […]  

 

[poniższe zapewnienie dotyczy sytuacji gdy Kupującym będzie spółka prawa handlowego]  

[…] zapewnił, że nie są mu znane jakiekolwiek okoliczności wyłączające jego uprawnienie do 

reprezentowania spółki, spółka nie jest postawiona w stan likwidacji, nie zostało wobec niej 

wszczęte postępowanie upadłościowe, ani postępowanie restrukturyzacyjne, a ponadto 

oświadczył że reprezentowana spółka nie jest cudzoziemcem w rozumieniu przepisów ustawy 

z dnia 24 marca 1920 roku o nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców (Dz. U. z 2017r. 

poz. 2278) [w przypadku gdy nabywcą będzie cudzoziemiec, wówczas będzie zobowiązany do 

uzyskania pozwolenia na nabycie nieruchomości]. ------ 

PRZEDWSTĘPNA   UMOWA    SPRZEDAŻY 
 

§ 1. 

Piotr Zalewski i Ryszard Starzyk w imieniu spółki ”SHIP–SERVICE” Spółka Akcyjna w 

likwidacji z siedzibą w Warszawie oświadczyli, że reprezentowana przez nich spółka jest 

użytkownikiem wieczystym działki gruntu numer 27 (Id. dz. 326301_1.0011.27), o obszarze 

0,5041 ha, położonej przy ulicy Kasztanowej 16 w Świnoujściu, w granicach portu 
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morskiego w Świnoujściu oraz właścicielem posadowionego na tym gruncie budynku, 

stanowiącego odrębny od gruntu przedmiot własności, dla której to nieruchomości Sąd 

Rejonowy w Świnoujściu, V Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą nr 

SZ1W/00015439/9, w której: ----------------------------------------------------------------------------- 

1) w dziale I-O (oznaczenie nieruchomości) wpisano, iż księga wieczysta prowadzona jest dla 

gruntu oddanego w użytkowanie wieczyste o obszarze 0,5041 ha i budynku stanowiącego 

odrębną nieruchomość, tj. dla: ------------------------------------------------------- 

a) działki nr 27 (Id. dz. 326301_1.0011.27), położonej przy ulicy Kasztanowej 16 w 

Świnoujściu (obręb ewidencyjny 0011, Warszów 11), której sposób korzystania 

oznaczono symbolem „Bi” – inne tereny zabudowane, ---------------------------------------- 

b) jednokondygnacyjnego budynku - zbiorniki, silosy i budynki magazynowe (Id. bud. 

326301_1.0011.27_BUD), położonego przy ulicy Kasztanowej, ---------------------------- 

2) w dziale I-Sp (spis praw związanych z własnością) wpisano: ----------------------------------- 

a) na rzecz każdoczesnego wieczystego użytkownika albo właściciela nieruchomości 

wpisanej w niniejszej KW ustanowiona jest na czas nieokreślony służebność drogowa na 

warunkach określonych w § 5 ust. 1 umowy ustanowienia służebności drogowej Akt Not. 

Rep. A nr 2471/2012 z dnia 29.06.20122r. sporządzonego przez notariusz Krystynę 

Bretherton w kancelarii notarialnej w Szczecinie, nieruchomość obciążona objęta KW nr 

SZ1W/00038415/2,---------------------------------------------------------------- 

b) na rzecz każdoczesnego wieczystego użytkownika albo właściciela nieruchomości 

wpisanej w niniejszej KW ustanowiona jest na czas nieokreślony służebność drogowa na 

warunkach określonych w § 5 ust. 2 umowy ustanowienia służebności drogowej Akt Not. 

Rep. A nr 2471/2012 z dnia 29.06.2012r. sporządzonego przez notariusz Krystynę 

Bretherton w kancelarii notarialnej w Szczecinie, nieruchomość obciążona objęta KW nr 

SZ1W/0027627/1,-------------------------------------------------------------------------------- 

c) okres użytkowania do dnia 05 grudnia 2089 roku, sposób korzystania – działka gruntu w 

użytkowaniu wieczystym; ----------------------------------------------------------------------- 

3) w dziale II (własność) wpisano jako właściciela gruntu Miasto Świnoujście, a jako 

użytkownika wieczystego gruntu i właściciela budynków spółkę „SHIP-SERVICE” Spółka 

Akcyjna z siedzibą w Warszawie; -------------------------------------------------------------------- 

4) w dziale III (prawa, roszczenia i ograniczenia) wpisano prawo pierwokupu przysługujące 

Zarządowi Morskich Portu Szczecin i Świnoujście SA w Szczecinie; -------------------------- 

5) dział IV (hipoteka) nie wykazuje żadnych wpisów i obciążeń; ---------------------------------- 

6) w żadnym z działów nie ujawniono wzmianek. ---------------------------------------------------- 

 

§ 2. 

Ponadto Piotr Zalewski i Ryszard Starzyk w imieniu spółki ”SHIP–SERVICE” Spółka 

Akcyjna w likwidacji z siedzibą w Warszawie oświadczyli, że: ----------------------------------- 

1) prawo użytkowania wieczystego działki gruntu numer 27 wraz z własnością budynku 

opisane w § 1 tego aktu przeznaczone zostały na sprzedaż w drodze przetargu 

nieograniczonego, w wyniku którego wyłoniono jako nabywcę […] za cenę netto […] PLN; 

------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
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2) prawo użytkowania wieczystego działki gruntu opisanej w § 1 tego aktu Sprzedająca Spółka 

nabyła od Skarbu Państwa na podstawie „Umowy przeniesienia własności przedsiębiorstwa 

i oświadczenia o ustanowieniu hipoteki” objętej aktem notarialnym Rep.A nr 15464/1997 

sporządzonym dnia 12 grudnia 1997 roku przez Dariusza Grzegorza Wójtowicza notariusza 

w Szczecinie; ---------------------------------------------------------------- 

3) działka gruntu numer 27 znajduje się na terenie objętym ustaleniami Uchwały Nr 

XX/158/2004 Rady Miasta Świnoujście z dnia 19 lutego 2004 r. w sprawie Miejscowego 

planu zagospodarowania przestrzennego miasta Świnoujścia, zgodnie z którym podlega 

zapisom dla terenu elementarnego TP.VA.10/1 o przeznaczeniu „teren zagospodarowany na 

cele portowe, do sanacji i adaptacji zgodnie z ustaleniami dla kategorii terenów portowych 

określonymi w § 105. Na części terenów oznaczonych symbolami VA.10/1, VA.10/2, VA.10/3, 

VA.10/5, VA.10/6 i VA.10/12 preferowane utrzymanie dotychczasowego przeznaczenia terenu 

jako bazy przeładunków masowych oraz restrukturyzacja, modernizacja i uniwersalizacja portu. 

Możliwość lokalizowania wszelkich urządzeń i instalacji portowych,”--- 

4) działka gruntu numer 27 położona jest w granicach portu morskiego w Świnoujściu, a w 

ewidencji gruntów i budynków ujawniono, iż: ----------------------------------------------------- 

a) działka gruntu numer 27 ma obszar 0,5041 ha, oznaczona jest symbolem klasoużytku 

„Bi” – inne tereny zabudowane i jest zabudowana jednokondygnacyjnym budynkiem – 

„zbiorniki, silosy i budynki magazynowe (104)” (Id. bud. 326301_1.0011.27.1_BUD) o 

powierzchni zabudowy 476 m2, ------------------------------------------------------------------- 

5) nieruchomość opisana w § 1 tego aktu: -------------------------------------------------------------- 

a) nie leży na terenie Specjalnej Strefy Rewitalizacji i nie jest przedmiotem uchwały Rady 

Miasta Świnoujście w sprawie ustalenia obszarów zdegradowanych i obszarów 

rewitalizacji, o których mowa w ustawie z dnia 09 października 2015 roku o rewitalizacji 

(Dz. U. z 2021 r. poz. 485), -------------------------------------------------------- 

b) nie stanowi lasu zgodnie z definicją zawartą w art. 3 ustawy z dnia 28 września 1991 roku 

o lasach (Dz. U. z 2022 r. poz. 672), nie leży na terenie objętym uproszczonym planem 

urządzenia lasu, ani nie została w stosunku do niej wydana Decyzja, o której mowa w art. 

19 ust. 3 wyżej cytowanej ustawy, ------------------------------------------------ 

c) nie stanowi gruntu znajdującego się pod śródlądowymi wodami stojącymi w rozumieniu 

ustawy z dnia 20 lipca 2017 roku – Prawo wodne (Dz. U. z 2021 r. poz. 2233 ze zm.), --

--------------------------------------------------------------------------------------- 

d) nie jest przedmiotem żadnych praw obligacyjnych, w szczególności nie jest przedmiotem 

umów najmu, dzierżawy, ani użyczenia, ---------------------------------------- 

e) znajduje się w strefie nadgranicznej; ------------------------------------------------------------- 

6) wpisane w dziale III księgi wieczystej opisanej w § 1 tego aktu prawo pierwokupu 

przysługuje spółce Zarząd Morskich Portów Szczecin i Świnoujście Spółka Akcyjna z 

siedzibą w Szczecinie na mocy art. 4 ustawy z dnia 20 grudnia 1996 r. o portach i 

przystaniach morskich (Dz. U. z 2021 r. poz. 1873 ze zm.), zgodnie z którym podmiot 

zarządzający portem morskim ma prawo pierwokupu przy sprzedaży prawa użytkowania 

wieczystego nieruchomości położonych w granicach portów morskich, a w przypadku 
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nieskorzystania z w/w prawa pierwokupu przez podmiot zarządzający portem morskim 

prawo to przysługuje Skarbowi Państwa; ---------------------------------------------------------- 

7) z wyjątkiem prawa pierwokupu wskazanego w pkt 6 powyżej żadnemu innemu podmiotowi 

nie przysługuje ustawowe lub umowne prawo pierwokupu praw do nieruchomości opisanej 

w § 1 tego aktu;  ----------------------------------------------------------- 

8) z użytkowaniem wieczystym gruntu związany jest obowiązek uiszczania opłaty rocznej 

zgodnie z przepisami ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami 

(Dz. U. z 2021r. poz. 1899 ze zm.), która może być waloryzowana zgodnie z zapisami wyż. 

cyt. ustawy; ---------------------------------------------------------------------------------------- 

9) Sprzedająca Spółka nie ma żadnych zaległości z tytułu opłat publicznoprawnych 

związanych z Nieruchomością, w szczególności z tytułu podatku od nieruchomości lub 

opłaty za użytkowanie wieczyste gruntu, które opłacane są na bieżąco, jak również w 

płatności innych należności publicznoprawnych na rzecz Skarbu Państwa lub gminy, ani 

żadnych innych należności, do których stosuje się przepisy ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 

roku – Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2021 r. poz. 1540 ze zm.), które to zaległości 

mogłyby prowadzić do przymusowego obciążenia Nieruchomości ----------------------------- 

oraz zapewnili, że 

10) prawo użytkowania wieczystego działki gruntu, o której mowa w § 1 tego aktu, do dnia 

dzisiejszego nie wygasło i nie istnieją podstawy do przedwczesnego wypowiedzenia 

użytkowania wieczystego w/w nieruchomości; ----------------------------------------------------- 

11) na dzień dzisiejszy, według najlepszej wiedzy Sprzedającej Spółki, Sprzedająca Spółka nie 

narusza żadnych regulacji i przepisów, które prowadziłby do powstania odpowiedzialności 

cywilnej, karnej lub administracyjnej po stronie Sprzedającej Spółki skutkującej zakazem 

użytkowania nieruchomości; -------------------------------------------------------------------------- 

12) na dzień dzisiejszy Sprzedająca Spółka nie jest stroną żadnej przedwstępnej, warunkowej 

lub innej umowy sprzedaży lub jakiejkolwiek innej podobnej umowy w odniesieniu do praw 

do nieruchomości lub jakiejkolwiek jej części z innymi osobami, której przedmiotem byłoby 

zbycie lub obciążenie tych praw; Sprzedająca Spółka nie złożyła także oferty żadnej innej 

osobie w powyższym przedmiocie; --------------------------------------------------- 

13) przedmiotowa nieruchomość nie jest przedmiotem postępowania dotyczącego 

wywłaszczenia, podziału, połączenia lub postępowania egzekucyjnego, a Sprzedająca 

Spółka nie otrzymała żadnego zawiadomienia o wszczęciu jakiegokolwiek takiego 

postępowania; ------------------------------------------------------------------------------------------- 

14) wedle najlepszej wiedzy Sprzedająca Spółka nie naruszyła prawa ochrony środowiska w 

odniesieniu do przedmiotowej Nieruchomości, ani też nie jest stroną żadnych sądowych lub 

administracyjnych postępowań dotyczących naruszenia prawa ochrony środowiska, ani też 

Sprzedającej Spółce nie są znane żadne zawiadomienia o grzywnach, decyzjach lub 

wnioskach dotyczących przedmiotowej nieruchomości ze strony jakiegokolwiek organu 

związane z prawem ochrony środowiska; ----------------------------------------------------------- 

15) przedmiotowe prawa do nieruchomości nie są obciążone hipotekami, ani innymi 

ograniczonymi prawami rzeczowymi lub prawami osób trzecich, a ponadto przedmiotowe 
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prawa do nieruchomości nie są przedmiotem żadnych postępowań sądowych czy 

administracyjnych, w tym egzekucyjnych lub zabezpieczających; ------------------------------ 

16) zawarcie i wykonanie niniejszej umowy nie sprzeciwia się słusznym interesom osób 

trzecich, w szczególności nie może stanowić podstawy powództwa z art. 59 i art. 527 ustawy 

z dnia 23 kwietnia 1964 roku Kodeks cywilny (Dz. U. z 2020r. poz. 1740 ze zm.). - 

 

§ 3. 

1. Przedstawiciele Sprzedającej Spółki okazali: ------------------------------------------------------- 

1) wypis z rejestru gruntów, wypis z kartoteki budynków i wyrys z mapy ewidencyjnej, 

wydane dnia 24 kwietnia 2018 roku z up. Prezydenta Miasta Świnoujście dla działki 

gruntu numer 27 (Id. dz. 326301_1.0011.27) o obszarze 0,5041 ha, oznaczonej symbolem 

klasoużytku „Bi” – inne tereny zabudowane, położonej przy ulicy Kasztanowej 16, w 

granicach portu morskiego (obręb ewidencyjny 326301_1.0011, Warszów 11), 

zabudowanej budynkiem - „zbiorniki silosy i budynki magazynowe (104)”; ---------------

--------------------------------------------------------------------------------- 

2) Zaświadczenie wydane dnia 24 października 2019 roku z up. Prezydenta Miasta 

Świnoujście, z którego wynika iż działka gruntu numer 27 z obrębu 0011, leży na terenie 

objętym Uchwałą Nr XX/158/2004 Rady Miasta Świnoujście z dnia 19 lutego 2004 r. w 

sprawie Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Świnoujścia, (Dz. 

Urz. Wojew. Zachodniopomorskiego z 6 kwietnia 2004r. poz. 425, Nr 22), zgodnie z 

którą działka ta objęta jest terenem elementarnym o oznaczeniu TP.VA.10/1; -------------

----------------------------------------------------------------------------- 

3) Zaświadczenie wydane dnia 18 maja 2022 roku z up. Prezydenta Miasta Świnoujście, z 

którego wynika iż nieruchomość położona w Świnoujściu przy ul. Kasztanowej 16, obręb 

ewidencyjny nr 11, nr działki 27 - nie znajduje się w obszarze rewitalizacji oraz nie 

znajduje się w Specjalnej Strefie Rewitalizacji. -------------------------------------------- 

2. Ponadto przedstawiciele Sprzedającej Spółki oświadczyli, że zgodnie z okazanym tekstem 

jednolitym Statutu spółki na zbycie prawa użytkowania wieczystego gruntu oraz prawa 

własności posadowionych na tym gruncie budynków wymagana jest zgoda Walnego 

Zgromadzenia Akcjonariuszy, o którą Zarząd spółki wystąpi po zawarciu niniejszej 

umowy.--------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

 

§ 4. 

1. Notariusz poinformował Strony o: ------------------------------------------------------------------- 

1) możliwości przeglądania księgi wieczystej prowadzonej w systemie teleinformatycznym; 

-------------------------------------------------------------------------------- 

2) treści art. 71 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (Dz. 

U. z 2021r. poz. 1899 ze zm.), w szczególności o tym, że w przypadku gdy nastąpiła 

zmiana użytkownika wieczystego w wyniku przeniesienia prawa użytkowania 
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wieczystego, opłatę roczną pobiera się w całości od osoby będącej użytkownikiem 

wieczystym nieruchomości w dniu 01 stycznia roku, za który obowiązuje opłata. -------- 

2. Kupujący oświadczył, że: ------------------------------------------------------------------------------ 

1) stan prawny i faktyczny przedmiotowej Nieruchomości, w szczególności treść księgi 

wieczystej oraz okazanych dokumentów jest mu znana i nie wnosi do tego żadnych uwag, 

ani zastrzeżeń; ------------------------------------------------------------------------------- 

2) [oświadczenie dotyczące ewentualnych zgód korporacyjnych, jeśli kupującym jest spółka 

prawa handlowego]. ------------------------------------------------------------------------ 

 

§ 5. 

1. Strony niniejszej umowy zobowiązują się zawrzeć umowę mocą której spółka 

”SHIP-SERVICE” Spółka Akcyjna w likwidacji z siedzibą w Warszawie  sprzeda  […], 

prawo użytkowania wieczystego działki gruntu numer 27 wraz z własnością budynku, 

stanowiącego odrębny od gruntu przedmiot własności, szczegółowo opisanych w § 1 i § 2 

tego aktu, w stanie wolnym od hipotek i innych obciążeń lub praw osób trzecich, a […] 

wyżej wymienione prawa w takim stanie k u p i (Umowa Przyrzeczona). --------------------- 

2. Notariusz pouczył Strony o przepisach ustawy z dnia 20 grudnia 1996 r. o portach i 

przystaniach morskich (Dz. U. z 2021 r. poz. 491), w szczególności o treści: ----------------- 

1) art. 3 tej ustawy, zgodnie z którym: -------------------------------------------------------------- 

a) zgody ministra właściwego do spraw gospodarki morskiej, udzielonej w drodze 

decyzji administracyjnej, wymaga przeniesienie własności, użytkowania wieczystego 

nieruchomości – w przypadku nieruchomości stanowiących własność jednostki 

samorządu terytorialnego, położonych w granicach portów i przystani morskich, ----- 

b) wszczęcie postępowania o wyrażenie zgody, o której mowa powyżej następuje na 

wniosek podmiotu, który zamierza rozporządzić nieruchomością w zakresie 

posiadanego prawa, a do w/w wniosku dołącza się m. in. umowę przedwstępną; ------ 

2) art. 4 tej ustawy, zgodnie z którym: --------------------------------------------------------------- 

a) podmiot zarządzający portem ma prawo pierwokupu przy sprzedaży prawa 

użytkowania wieczystego nieruchomości położonych w granicach portów lub 

przystani morskich, ------------------------------------------------------------------------------ 

b) w przypadku nieskorzystania z w/w prawa pierwokupu przez podmiot zarządzający 

portem lub przystanią morską prawo to przysługuje Skarbowi Państwa, ---------------- 

 

 

c) podmiot zarządzający portem oraz Skarb Państwa wykonują prawo pierwokupu przez 

złożenie oświadczenia w formie aktu notarialnego w terminie 6 miesięcy od dnia 

otrzymania od notariusza wypisu aktu notarialnego – termin 6 miesięcy dotyczy 

łącznie wszystkich uprawnionych podmiotów, ---------------------------------------------- 

a w konsekwencji, iż 

umowa przyrzeczona może być zawarta po uprzednim uzyskaniu i przedłożeniu decyzji 

administracyjnej, o której mowa w pkt 1 lit. a powyżej oraz z uwzględnieniem prawa 
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pierwokupu, o którym mowa w pkt 2 powyżej, co oznacza, iż umowa przyrzeczona zawarta 

zostanie dwuetapowo. ------------------------------------------------------------------------  

3. Strony uzgodniły, iż: ----------------------------------------------------------------------------------- 

1) przyrzeczoną umowę sprzedaży (ze skutkiem zobowiązującym) Strony zobowiązują się 

zawrzeć pod warunkiem uzyskania przez Sprzedającą Spółkę uchwały Walnego 

Zgromadzenia Akcjonariuszy obejmującej zgodę na zbycie na rzecz Kupującego 

przedmiotowych praw do nieruchomości za cenę […] w terminie […] dni liczą od dnia 

uzyskania uchwały, lecz nie później niż w terminie do dnia […]; ---------------------------- 

2) zobowiązują się zawrzeć umowę przeniesienia (w wykonaniu warunkowej umowy 

sprzedaży) niezwłocznie po doręczeniu oświadczenia spółki Zarząd Morskich Portów 

Szczecin i Świnoujście Spółka Akcyjna z siedzibą w Szczecinie oraz oświadczenia 

Skarbu Państwa o nieskorzystaniu z prawa pierwokupu albo w terminie 14 dni licząc od 

upływu 6-miesięcznego terminu na skorzystanie przez uprawnione podmioty z 

przysługującego im prawa pierwokupu, w przypadku braku oświadczenia uprawnionych 

w tym przedmiocie. --------------------------------------------------------------------------------- 

4. Przedstawiciele Sprzedającej Spółki oświadczyli, że: --------------------------------------------- 

1) w okresie związania niniejszą umową przedwstępną zobowiązują się nie obciążać, ani nie 

dopuścić do przymusowego obciążenia praw do nieruchomości mających stanowić 

przedmiot sprzedaży żadnymi ograniczonymi prawami rzeczowymi, ani prawami 

osobistymi oraz zobowiązują się powstrzymać się od wszelkich działań mających na celu 

taką zmianę stanu prawnego i stanu faktycznego gruntu, która będzie powodowała 

pogorszenie sytuacji prawnej Kupującego, w szczególności zobowiązują się do 

niedokonywania jakichkolwiek czynności zmierzających do zbycia przedmiotowych 

praw do tej nieruchomości; ------------------------------------------------------------------------ 

2) w przyrzeczonej umowie sprzedaży zobowiązują się powtórzyć zapewnienia, o których 

mowa w § 2 tego aktu; ----------------------------------------------------------------------------- 

3) treść zapewnień, o których mowa w § 2 tego aktu nie ulegnie zmianie, jednak w 

przypadku gdyby do takiej zmiany doszło, wówczas Sprzedająca Spółka zobowiązuje się 

niezwłocznie powiadamiać Kupującego o każdym takim przypadku, wydarzeniu lub 

okoliczności mogącej powodować konieczność zmiany zapewnień Sprzedającej Spółki,  

a ponadto Sprzedająca Spółka 

zobowiązuje się do przyrzeczonej umowy sprzedaży (ze skutkiem zobowiązującym) 

przedłożyć wszystkie dokumenty, o których mowa w § 3 ust. 1 i 2 tego aktu. ------------- 

 

§ 6. 

1. Przedstawiciele Sprzedającej Spółki oświadczyli, że spółka jest czynnym podatnikiem 

podatku od towarów i usług, przy czym dostawa przedmiotu przyrzeczonej umowy na 

podstawie art. 43 ust. 1 pkt 10 ustawy z dnia 11 marca 2004 roku o podatku od towarów i 

usług (Dz. U. z 2022r. poz. 931) zwolniona będzie z tego podatku. ----------------------------- 

2. Wobec powyższego notariusz poinformował, iż przyrzeczona umowa sprzedaży na 

podstawie ustawy z dnia 09 września 2000 roku o podatku od czynności cywilnoprawnych 
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(Dz. U. z 2022r. poz. 111 ze zm.) opodatkowana będzie podatkiem od czynności 

cywilnoprawnych w stawce 2%, którego podatnikiem jest Kupujący. -------------------------- 

 

§ 7. 

1. Cenę strony ustaliły na kwotę netto […],- PLN (VAT-zw). -------------------------------------- 

2. Na poczet ceny zostanie zaliczone wpłacone przez Kupującego wadium w kwocie […]. --- 

3. Strony ustaliły, iż resztę ceny w kwocie […] Kupujący wpłaci w terminie 7 dni przed 

zawarciem umowy przyrzeczonej (warunkowej) do depozytu czyniącego Notariusza numer 

rachunku: 24 1910 1048 2217 4005 0537 0002 z poleceniem wypłaty tej kwoty na wskazany 

przez Sprzedającą Spółkę rachunek numer […] niezwłocznie po zawarciu przyrzeczonej 

umowy sprzedaży (ze skutkiem zobowiązującym).------------------------------- 

4. Strony uzgodniły, iż rachunek bankowy Sprzedającej Spółki musi być zgodny z numerem 

rachunku ujawnionym w wykazie prowadzonym przez Szefa Krajowej Administracji 

Skarbowej, a w przypadku, gdy w wykazie ujawniony będzie inny rachunek bankowy niż 

podany przez Sprzedającą Spółkę płatność ceny dokonana zostanie na rachunek ujawniony 

w tym wykazie, a w razie braku rachunku ujawnionego w wykazie, Notariusz wstrzyma się 

z wypłatą pieniędzy z depozytu do czasu wskazania przez Sprzedającą Spółkę dla potrzeb 

płatności, rachunku bankowego ujawnionego w wykazie podatników VAT. Płatność 

zostanie dokonana metodą podzielonej płatności. -------------------------------------------------- 

 

§ 8. 

1. Strony oświadczyły, iż wydanie nieruchomości w posiadanie Kupującego nastąpi w stanie 

wolnym od osób, rzeczy i praw osób trzecich, w terminie 30 dni licząc od dnia zawarcia 

przyrzeczonej umowy sprzedaży ze skutkiem rozporządzającym, lecz nie wcześniej niż 31 

lipca 2023 roku. ----------------------------------------------------------------------------------------

- 

2. Strony uzgodniły, iż w przypadku, gdyby wydanie przedmiotu niniejszej umowy w 

posiadanie Kupującego miało nastąpić po zawarciu przyrzeczonej umowy sprzedaży ze 

skutkiem rozporządzającym, Sprzedająca Spółka w tej umowie podda się rygorowi 

egzekucji na podstawie art. 777 § 1 pkt 4 Kodeksu postępowania cywilnego wobec 

Kupującego co do obowiązku wydania. ------------------------------------------------------------- 

3. Strony postanawiają, iż z dniem wydania nieruchomości na Kupującego przechodzą 

wszelkie korzyści i ciężary związane z przedmiotem umowy. ----------------------------------- 

4. Strony uzgodniły, iż w przyrzeczonej umowie sprzedaży wyłączą odpowiedzialność 

Sprzedającej Spółki z tytułu rękojmi za wady fizyczne przedmiotów umowy stosownie do 

treści art.558 § 1 Kodeksu cywilnego. --------------------------------------------------------------- 

 

§ 9. 

Notariusz poinformował Strony o treści art. 390 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 roku – Kodeks 

cywilny (Dz. U. z 2020r. poz. 1740 ze zm.), w szczególności o tym, że strona uprawniona może 

dochodzić zawarcia umowy przyrzeczonej przed Sądem.----------------------- 

 

§ 10. 
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1. Strony oświadczyły, iż w związku z zawarciem umowy objętej tym aktem wnoszą, aby 

notariusz wykonując obowiązek wynikający z art. 92 § 4 ustawy z dnia 14 lutego 1991 roku 

Prawo o notariacie (Dz. U. z 2020r. poz. 1192 ze zm.) złożył za pośrednictwem systemu 

teleinformatycznego wniosek wieczystoksięgowy wraz z dokumentami stanowiącymi 

podstawę wpisu, obejmujący żądanie wpisania w dziale III księgi wieczystej nr 

SZ1W/00015439/9 roszczenia o zawarcie przyrzeczonej umowy sprzedaży prawa 

wieczystego użytkowania działki gruntu 27 wraz z własnością budynku na rzecz […]. ------

------------------------------------------------------------------------------------------------ 

2. Notariusz poinformował Strony o przepisach ustawy z dnia 17 listopada 1964 r. Kodeks 

postępowania cywilnego (Dz. U. z 2021r. poz. 1805 ze zm.) dotyczących postępowania 

wieczystoksięgowego, w szczególności o: --------------------------------------------------------------- 

1) treści art. 6264 Kodeksu postępowania cywilnego, zgodnie z którym w przypadku 

wniosków składanych przez notariusza obowiązek poprawienia lub uzupełnienia 

wniosku spoczywa na stronie czynności notarialnej; ---------------------------------------- 

2) przepisach dotyczących obowiązku zawiadomienia uczestników postępowania przez 

sąd wieczystoksięgowy o dokonanym wpisie w księdze wieczystej, a także o treści art. 

62610 §11 i §12 Kodeksu postępowania cywilnego, zgodnie z którym uczestnik 

postępowania może w akcie notarialnym zrzec się zawiadomienia o dokonanym 

wpisie, bądź na jego wniosek zawiadomienie o wpisie może zostać doręczone za 

pośrednictwem systemu teleinformatycznego, na konto wskazane w tym systemie. --- 

 

§ 11. 

Strony postanawiają, że koszty związane z niniejszą umową oraz z umową przyrzeczoną, w 

tym opłaty sądowe ponosi Kupujący. ------------------------------------------------------------------- 

 

§ 12. 

Pobrano: ----------------------------------------------------------------------------------------------------- 

a) taksę notarialną na podstawie § 3 i § 5 rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 28 

czerwca 2004 roku w sprawie maksymalnych stawek taksy notarialnej (Dz. U. z 2020r. poz. 

1473 ze zm.) (za umowę przedwstępną) w kwocie: ----------------------------…….. PLN 

b) taksę notarialną na podstawie § 12 wyżej cyt. rozporządzenia w sprawie maksymalnych 

stawek taksy notarialnej (za trzy wypisy tego aktu) w kwocie: -----------------------….. PLN 

c) 23% podatku VAT od usługi notarialnej, zgodnie z art. 41 ust. 1 w zw. z art. 146aa ust. 1 pkt 

1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2022r. poz. 931) 

w kwocie: --------------------------------------------------------------------------………. PLN 

d) opłatę sądową (płatną przelewem) na podstawie art. 43 pkt. 3 ustawy z dnia 28 lipca 2005 

roku o kosztach sądowych w sprawach cywilnych (Dz. U. z 2021r. poz. 2257 ze zm.) (za 

wpis roszczenia) w kwocie: ---------------------------------------------------------------150,- PLN 

e) taksę notarialną na podstawie § 16 rozporządzenia wskazanego pod lit. a powyżej za 

złożenie wniosku wieczystoksięgowego wraz z należnym podatkiem VAT w stawce 23% 

pobranym na podstawie ustawy opisanej w lit. c powyżej, w łącznej kwocie: ----246,- PLN 

Łącznie naliczono kwotę: ----------------------------------------------------------------……… PLN 
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Opłaty wskazane w lit. d – e powyżej pobrane przy tym akcie będą zarejestrowane w 

Repertorium A pod numerem złożonego wniosku wieczystoksięgowego. ------------------------- 


