
 

 

 

 

 

REPERTORIUM A Nr                    /2019 

 

AKT NOTARIALNY 

Dnia …………. dwa tysiące dziewiętnastego roku (………-2019) przede mną 

……………., Notariusz w Warszawie, w mojej Kancelarii Notarialnej przy ………………., 

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

1. Reprezentant spółki Speed Cash Polska, używający pierwszego imienia, syn 

………., według oświadczenia zamieszkały w Warszawie, przy ulicy 

Mazowieckiej nr 9, kod pocztowy 00-052,  PESEL ………….., legitymujący się 

dowodem osobistym numer …………… z terminem ważności do dnia 

………….roku, działający w imieniu i na rzecz spółki pod firmą: SPEED CASH 

POLSKA spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie 

zwanej dalej także „Spółką” lub „Stroną Sprzedającą” (adres Spółki: 00-052 

Warszawa, ulica Mazowiecka nr 9), REGON: 146919158, NIP: 5252568139, 

wpisanej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod 

numerem KRS: 0000476807 – jako pełnomocnik, na podstawie – przedłożonego 

przy niniejszym akcie w wypisie – pełnomocnictwa z dnia ...............2019 roku, 

dokumentowanego aktem notarialnym sporządzonym przed ……….., notariusz w 

Warszawie, za Rep. A nr ............/2019, które to pełnomocnictwo według 

oświadczenia pełnomocnika nie zostało zmienione, odwołane, ani nie wygasło. 

Przy akcie okazano wydruk Informacji odpowiadającej odpisowi aktualnemu z 

rejestru przedsiębiorców, pobrany w trybie art.4 ust.4aa ustawy z dnia 20 sierpnia 

1997 roku o Krajowym Rejestrze Sądowym posiadający moc dokumentu 

wydanego przez Centralną Informację, nie wymagający podpisu i pieczęci, 

obejmujący stan na dzień ………… 2019 roku,----------------------------------------

--------------------------------------------------- 
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Reprezentant spółki oświadcza ponadto, że nie występują żadne okoliczności 

wyłączające lub ograniczające jego uprawnienie do samodzielnego działania w 

imieniu powołanej powyżej Spółki. ------------------------------------------------------- 

2. Kupujący, używający pierwszego imienia, syn ………………., zamieszkały w 

…………, przy ulicy ………………., kod pocztowy …………….., PESEL 

………………., legitymujący się dowodem osobistym numer ………………, z 

terminem ważności do dnia ………………. roku, zwanego dalej "Stroną 

Kupującą"..----------------------------------------------------------------------------------- 

Tożsamość Stawających notariusz stwierdziła, na podstawie okazanych dowodów 

osobistych, których numery i daty ważności podane zostały przy nazwiskach, zaś stan cywilny 

według oświadczenia. --------------------------------------------------------------------------- 

Stawający oświadczają, że nie zachodzą przesłanki unieważnienia ich dowodów 

osobistych, określone w art. 46 ust. 1 i art. 50 ustawy z dnia 6 sierpnia 2010 r. o dowodach 

osobistych (Dz.U.2017.poz. 1464 ze zm.). -------------------------------------------------------------- 

 

UMOWA SPRZEDAŻY 

  

§1.1. Reprezentant spółki działający w imieniu i na rzecz spółki pod firmą SPEED 

CASH POLSKA spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie oświadcza, 

że reprezentowana przez niego Spółka jest właścicielem lokalu mieszkalnego nr  ………, 

składającego się z: pokoju + kuchni, pokoju, wc, łazienki i komunikacji, do którego przynależy 

piwnica, o łącznej powierzchni użytkowej lokalu ………m² usytuowanego na 

………..kondygnacji w budynku położonym w …….., przy ulicy ………….., zwanego dalej 

także „Lokalem”, dla którego Sąd Rejonowy w …………, ……. Wydział Ksiąg Wieczystych 

prowadzi księgę wieczystą nr ……………. i z której treści wynika, że: --------------------------- 

a) w dziale I-Sp wpisane jest iż właścicielowi lokalu mieszkalnego nr …………. 

przysługuje udział wynoszący …………… części w nieruchomości wspólnej którą 

stanowi grunt oraz części budynku i urządzenia, które nie służą wyłącznie do 

użytku właścicieli lokali,----------------------------------------------------------------- 

b)  w dziale II księgi wieczystej jako właściciel wpisana jest spółka pod firmą SPEED 

CASH POLSKA spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w 

Warszawie, REGON 146919158, KRS 0000476807,------------------------------------ 
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c) w dziale III księgi wieczystej wpisane jest roszczenie o zwrotne przeniesienie 

własności lokalu na rzecz ………….., córki …………., PESEL ………….,-------- 

d)  w dziale IV księgi wieczystej żadnych wpisów nie ma,-------------------------------- 

e)  w żadnym z działów księgi wieczystej nie zostały zarejestrowane żadne wzmianki 

o wnioskach. -------------------------------------------------------------------- 

W celu potwierdzenia powyższych oświadczeń Strona Sprzedająca załącza do 

niniejszego aktu dokumenty samodzielnie wydrukowane, wydane w trybie art. 364 ust. 4 ustawy 

z dnia 6 lipca 1982 roku o księgach wieczystych i hipotece, posiadające moc dokumentu 

wydanego przez sąd bez zaopatrywania ich w pieczęć urzędową i podpis upoważnionego 

pracownika, wydany przez Centralną Informację Ksiąg Wieczystych – Centrala, ulica 

................... – w dniu …….. 2019 roku, sygnatura wniosku EUKW/……/...../2019, godzina 

......... Dokument ten zawiera dane aktualne na dzień, godzinę, minutę i sekundę, w których 

nastąpiło wydanie dokumentu. --------------------------------------------------------------------------- 

2. Pełnomocnik Spółki oświadcza ponadto, że: ------------------------------------------------- 

- opisany powyżej Lokal Spółka nabyła na podstawie umowy pożyczki, umowy 

zwrotnego przeniesienia własności lokalu i umowy przeniesienia własności lokalu w celu 

zabezpieczenia jej spłaty oraz oświadczenia o poddaniu się egzekucji, z dnia ……… roku, 

dokumentowanej aktem notarialnym sporządzonym przed …………., notariuszem w 

Warszawie, za Rep. A Nr …………. (zwana dalej jako „Umowa Rep. A nr ………..”), ------- 

- roszczenie ujawione w dziale III księgi wieczystej jest bezprzedmiotowe i podlega 

wykreśleniu, na potwierdzenie czego okazuje przy niniejszym akcie zgodę na wykreślenie z 

działu III księgi wieczystej ……. roszczenia wpisanego na rzecz …………., córki …………, 

PESEL ………… z podpisem notarialnie poświadczonym w dniu ........... roku, za Rep. A nr 

........... przez ............, notariusz w Warszawie, --------------------------------------------------------  

- Lokal nie jest obciążony żadnymi ograniczonymi prawami rzeczowymi, w tym 

nieujawnionymi w księdze wieczystej, hipotekami, długami, prawami i roszczeniami osób 

trzecich, umownym ani ustawowym prawem pierwokupu, ani innymi ograniczeniami w 

rozporządzaniu, nie istnieją żadne przeszkody do jego zbycia na rzecz osób trzecich, ----------- 

- na zbycie przedmiotowego Lokalu jest wymagana zgoda Zgromadzenia Wspólników 

Spółki pod firmą: SPEED CASH POLSKA spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z 

siedzibą w Warszawie, która została wyrażona w uchwale nr …….. objętej protokołem 

sporządzonym dnia ……….. roku, który okazany został przy niniejszej czynności, -------------- 

- dla Lokalu nie zostało wydane świadectwo charakterystyki energetycznej, --------------- 



 

 

4 

- Rada Miasta ……….. w stosunku do nieruchomości położonych w obrębie miasta 

……………, nie podjęła uchwały na podstawie art. 8 ustawy z dnia 9 października 2015 roku 

o rewitalizacji; tym samym Rada Miasta …………. nie uchwaliła prawa pierwokupu , o którym 

mowa w art. 11 ust. 5 pkt. 1 ustawy z dnia 9 października 2015 roku o rewitalizacji oraz 

Specjalnych Stref Rewitalizacji, o których mowa w art. 25 ust. 1 ustawy z dnia 9 października 

2015 roku o rewitalizacji; co wynika z okazanego przy niniejszym akcie pisma wydanego przez 

Naczelnika Wydziału Polityki Społecznej Urzędu Miasta ………… z dnia …………..roku. 

Ponadto z pisma tego wynika, że nie trwają prace legislacyjne nad wprowadzeniem przez Radę 

Miasta w drodze uchwały, prawa pierwokupu i Specjalnej Strefy Rewitalizacji w obszarze 

rewitalizacji w rozumieniu ustawy z dnia 9 października 2015 roku o rewitalizacji, -------------    

- nie toczy się w stosunku do Spółki żadne postępowanie, które mogłoby mieć wpływ na 

skutki niniejszej umowy, --------------------------------------------------------------------------------- 

- w przedmiotowym Lokalu nikt nie jest zameldowany na pobyt stały i czasowy, co 

potwierdza okazane przy niniejszym akcie zaświadczenie wydane z upoważnienia Prezydenta 

Miasta ……… w dniu ………… roku,  nr …...., ------------------------------------------------------ 

- Spółka nie zalega z płatnościami z tytułu podatków i innych świadczeń pieniężnych, do 

których stosuje się przepisy ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku Ordynacja podatkowa (tekst 

jednolity Dz.U. z 2018 r., poz. 800 ze zm.), ------------------------------------------------------------ 

- powyższy Lokal nie jest przedmiotem jakichkolwiek umów przedwstępnych lub 

zobowiązujących do przeniesienia jego własności na rzecz osób trzecich, jak również nie był 

dotychczas przedmiotem żadnych czynności prawnych rozporządzających, powodujących 

utratę przez Spółkę jego własności – w całości bądź w części, -------------------------------------- 

- według jego najlepszej wiedzy nie toczy się żadne postępowanie administracyjne, 

sądowe, w tym egzekucyjne, którego przedmiotem byłby przedmiotowy Lokal, ----------------- 

- czynność prawna objęta niniejszym aktem nie jest dokonywana z pokrzywdzeniem 

wierzycieli, ------------------------------------------------------------------------------------------------- 

- na Lokalu nie ciąży żadne zadłużenie z tytułu jego użytkowania, na potwierdzenie czego 

okazuje przy niniejszej czynności ................... --------------------------------------------------------    

3. Reprezentant Spółki działający w imieniu i na rzecz spółki pod firmą SPEED CASH 

POLSKA spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie oświadcza, że 

zgodnie z §… ust. … Umowy Rep. A nr ….. Strony tej umowy postanowiły, że w przypadku 

nie zwrócenia pożyczki w terminie do dnia ………… roku, zaspokojenie wszelkich roszczeń 
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spółki pod firmą SPEED CASH POLSKA spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą 

w Warszawie nastąpi na zasadach określonych w §… ust… Umowy Rep. A nr ………... ------ 

 Reprezentant Spółki działający w imieniu i na rzecz spółki pod firmą SPEED CASH 

POLSKA spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie oświadcza, że 

zgodnie z zapisami powołanej wyżej Umowy Rep. A nr ………… reprezentowana przez niego 

spółka zobowiązała się względem drugiej strony w przypadku zbycia Lokalu i uzyskania ceny 

przewyższającej saldo zadłużenia Pożyczkobiorcy do uiszczenia w terminie 7 (siedmiu) dni od 

dnia dokonania zbycia Lokalu, wynikłej z tego tytułu nadwyżki poprzez wpłatę lub przelew na 

konto wskazane przez Pożyczkobiorcę.---------------------------------------   

4. Reprezentant Spółki działający w imieniu i na rzecz spółki pod firmą SPEED CASH 

POLSKA spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie oświadcza, że w 

związku z brakiem spłaty powołanej wyżej pożyczki dokumentowanej Umową Rep. A nr 

………..: ---------------------------------------------------------------------------------------------------- 

a)  w dniu …………. roku reprezentowana przez niego Spółka ogłosiła na stronie 

internetowej pod adresem: https://www.speedcashpolska.pl/aktualnosci/ogloszenie-o-

przetargu-publicznym-7 przetarg publiczny na sprzedaż nieruchomości lub praw 

stanowiących własności spółki pod firmą SPEED CASH POLSKA spółka z 

ograniczoną odpowiedzialnością oraz spółki pod firmą SPEED CASH EUROPA 

spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka komandytowo-akcyjna, w tym 

między innymi opisanego powyżej stanowiącego odrębną nieruchomość lokalu 

mieszkalnego nr ….., położonego w ………………, przy ulicy ………., o łącznej 

powierzchni użytkowej …………m² objętego księgą wieczystą numer ……………, 

za cenę wywołania ………zł (…………złotych),------------------------------------------- 

b) w dniu ……….. roku o godzinie 12:00 w budynku przy ulicy Mazowieckiej nr 9 w 

Warszawie, odbył się przetarg publiczny, nad którym nadzór sprawował Komornik 

Sądowy przy Sądzie Rejonowym dla Warszawy Śródmieścia w Warszawie …………, 

w zakresie weryfikacji terminowego złożenia ofert przez Oferentów; sprawdzenia 

zalakowanych kopert pod kątem ich ewentualnego uszkodzenia lub naruszenia ich 

właściwości i ochrony przed ingerencją osób trzecich oraz nadzoru nad wyborem 

najkorzystniejszej propozycji zgodnie ze złożeniem oferty przetargowej, na 

potwierdzenie czego załącza do niniejszego aktu – poświadczoną notarialnie kopię – 

protokołu czynności w sprawie o sprawowanie nadzoru nad przetargiem publicznym 

Km …………./19 z wniosku Speed Cash Polska Sp. z o. o., 00-052 Warszawa, ulica 

https://www.speedcashpolska.pl/aktualnosci/ogloszenie-o-przetargu-publicznym-7
https://www.speedcashpolska.pl/aktualnosci/ogloszenie-o-przetargu-publicznym-7
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Mazowiecka nr 9, podpisanego przez wyżej wymienionego Komornika Sądowego, z 

którego treści między innymi wynika, że:---------------------- 

 w dniu ………….. roku o godzinie 12:00 odbył się przetarg publiczny, którego 

przedmiotem był, między innymi, opisany powyżej lokal mieszkalny nr 

……….., położony w ………….., przy ulicy …………….., o łącznej 

powierzchni użytkowej ……….m² objęty księgą wieczystą numer 

……………………,-------------------------------------------------------------------- 

 cena wywołana za przedmiotowy Lokal wynosiła ……… złotych,--------------

- 

 zgodnie z ogłoszeniem o przetargu publicznym na sprzedaż nieruchomości lub 

praw stanowiących własność Speed Cash Polska spółka z ograniczoną 

odpowiedzialnością maksymalny termin składania ofert przypadał na dzień 

………………. roku,------------------------------------------------------------------- 

  z dokumentacji przedstawionej przez wnioskodawcę to jest Dziennika 

korespondencji Speed Cash Polska spółka z ograniczoną odpowiedzialnością 

oraz Speed Cash Europa spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka 

komandytowo-akcyjna wynika, iż do siedziby wpłynęła między innymi oferta, 

złożona w zaklejonej kopercie od …………………….., ----------------- 

 wszystkie złożone oferty wpłynęły do siedziby wnioskodawcy we wskazanym 

przez niego terminie w Ogłoszeniu o przetargu to jest do dnia ………… roku,-

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

 Oferent ………….. złożył ofertę na zakup opisanego powyżej Lokalu za cenę 

………….zł (……………………………… złotych),----------------------------- 

 Przedstawiciel wnioskodawcy stwierdził, że przetarg w zakresie nabycia 

lokalu mieszkalnego nr …………, położonego …………, przy ulicy 

…………., o łącznej powierzchni użytkowej ………m² objętego księgą 

wieczystą numer …………, został wygrany przez ……………………….-----

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

5. Kupujący oświadcza, że znany jest mu stan prawny przedmiotowego Lokalu oraz nie 

wnosi do niego żadnych zastrzeżeń.----------------------------------------------------------------- 

§2. Reprezentant Spółki działający w imieniu i na rzecz spółki pod firmą SPEED CASH 

POLSKA spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie sprzedaje 



 

 

7 

………… opisany w §1 ust. 1 tego aktu, lokal mieszkalny nr ………, położony w …………., 

przy ulicy ………….., objęty księgą wieczystą numer …………….., za cenę w kwocie 

…………. zł (………………. złotych), a …………….. opisany wyżej Lokal, za wskazaną 

powyżej cenę kupuje. ------------------------------------------------------------------------------------  

………….. oświadcza, że powyższego nabycia dokonuje do majątku osobistego, gdyż w 

małżeństwie jego z ......... obowiązuje ustrój rozdzielności majątkowej małżeńskiej na 

podstawie okazanej przy niniejszej umowie w kserograficznej kopii umowy ...... z dnia ...... 

roku, dokumentowanej aktem notarialnym sporządzonym przed ......, notariuszem w ......., za 

Rep. A nr ...../ 

§3. …………… oświadcza, że cała cena w kwocie …………,- złotych została zapłacona 

Stronie Sprzedającej na należący do niej rachunek bankowy nr ………………, w dniu 

dzisiejszym, co Reprezentant Spółki działający w imieniu i na rzecz spółki pod firmą SPEED 

CASH POLSKA spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie niniejszym 

potwierdza i odbiór tej kwoty  niniejszym kwituje. --------------------------------------------------- 

 §4. Reprezentant Spółki działający w imieniu i na rzecz spółki pod firmą SPEED 

CASH POLSKA Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie  zapewnia, 

że w przedmiotowym lokalu mieszkalnym nr ………. – poza ...............nikt inny nie 

zamieszkuje. ----------------------------------------------------------------------------------------------- 

Strony postanawiają, że w przypadku prowadzenia postępowania egzekucyjnego w 

zakresie wydania przedmiotu niniejszej umowy wszelkie koszty postępowania egzekucyjnego 

ponosi Strona Kupująca. ---------------------------------------------------------------------------------- 

Z dniem wydania przechodzą na Stronę Kupującą wszelkie korzyści i ciężary związane z 

przedmiotem niniejszej czynności.  --------------------------------------------------------------------- 

§5. Notariusz poinformowała Stawających o treści art. 4 i art. 6 ustawy o podatku od 

czynności cywilnoprawnych (tekst jednolity: Dz. U. z 2017 r., poz. 1150, ze zm.), w tym o 

przysługującym organowi podatkowemu prawie do podwyższenia wartości przedmiotu 

czynności oraz o ciążącym na Kupującym obowiązku podatkowym i wynikającym z niego 

obowiązku zapłaty zaległości podatkowej wraz z odsetkami za zwłokę w przypadku 

podwyższenia wartości przedmiotu przez organ podatkowy, o treści art. 56 ustawy kodeks 

karny skarbowy (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r. poz. 186), w tym o skutkach w razie zatajenia 

lub podania niezgodnie z rzeczywistością danych mogących mieć wpływ na wysokość podatku 

oraz o treści art. 34-35 ustawy Ordynacja podatkowa (tekst jednolity Dz.U. z 2017 r., poz. 201 

ze zm.), o treści odpowiednich przepisów ustawy z dnia 26 lipca 1991 roku o podatku 
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dochodowym od osób fizycznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2012 roku, poz. 361), o treści art. 5 

ustawy Prawo budowlane (tekst jednolity Dz.U. z 2010 r., Nr 243, poz. 1623, ze zm.), o 

obowiązku niezwłocznego zawiadomienia sądu prowadzącego księgę wieczystą o każdej 

zmianie adresu stosownie do treści art. 626¹² §1 kodeksu postępowania cywilnego, o treści art. 

6264 §1 kodeksu postępowania cywilnego, o treści odpowiednich przepisów ustawy z dnia 29 

sierpnia 2014 roku o charakterystyce energetycznej budynków (tekst jednolity Dz. U. z 2014 r. 

Nr 1200), o odpowiednich przepisach ustawy z dnia 06 lipca 1982 roku o księgach wieczystych 

i hipotece (Dz. U. z 2013 roku, poz. 707 ze zm.), o treści odpowiednich przepisów ustawy z 

dnia 26 lipca 1991 roku o podatku dochodowym od osób fizycznych (tekst jednolity: Dz. U. z 

2012 roku, poz. 361) oraz o treści odpowiednich przepisów Kodeksu postępowania cywilnego 

dotyczących wszczęcia i prowadzenia egzekucji na podstawie aktu notarialnego jako tytułu 

egzekucyjnego. -------------------------------------------------------------------------------------------- 

§6. Wobec zawarcia dokumentowanej niniejszym aktem umowy jej strony żądają, aby 

notariusz działając na podstawie art. 79 pkt 8a i art. 92 ust. 4 ustawy z dnia 14 lutego 1991r. 

Prawo o notariacie, dokonał czynności polegającej na złożeniu za pośrednictwem systemu 

teleinformatycznego wniosku wieczystoksięgowego obejmującego następujące żądania: ------- 

- wykreślenia z działu III księgi wieczystej nr ………. roszczenia przysługującego 

……….., córki ……………, PESEL …………. zgodnie z załączoną do wniosku zgodą z 

podpisem notarialnie poświadczonym w dniu ..............roku, za Rep. A nr ................... przez 

.........., notariusz w Warszawie, -------------------------------------------------------------------------- 

- wpis w dziale II księgi wieczystej nr …………. jako właściciela …………., syna 

…………., PESEL …………. – na podstawie dokumentowanej niniejszym aktem umowy 

sprzedaży. -------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Do niniejszego wniosku załącza się: ------------------------------------------------------------- 

- wypis pełnomocnictwa z dnia ............ roku, dokumentowanego aktem notarialnym 

sporządzonym przed ………, zastępcą notarialnym …………. za Rep. A nr ............./2019, ---- 

- zgoda z podpisem notarialnie poświadczonym w dniu ..................... roku, za Rep. A nr 

................. przez ......................, notariusz w Warszawie,--------------------------------------------- 

Adres do doręczeń spółki pod firmą: SPEED CASH POLSKA spółka z ograniczoną 

odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie: w komparycji tego aktu. ---------------------------- 

Adres do doręczeń Strony Kupującej: w komparycji tego aktu. ------------------------------ 
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§7. Koszty aktu, w tym podatek od czynności cywilnoprawnych oraz opłatę sądową od 

zawartego w niniejszym akcie notarialnym wniosku wieczystoksięgowego – ponosi Strona 

Kupująca. --------------------------------------------------------------------------------------------------  

§8. Reprezentant Spółki działający w imieniu i na rzecz spółki pod firmą SPEED CASH 

POLSKA spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie oświadcza, że 

sprzedaży dokumentowanej niniejszym aktem notarialnym reprezentowana przez niego Spółka 

nie dokonuje jako podatnik podatku od towarów i usług (VAT) w rozumieniu przepisów ustawy 

z dnia 11 marca 2004 roku o podatku od towarów i usług (tekst jednolity: Dz. U. 2017, poz. 

1221 ze zm.) i z tytułu dokonania tej sprzedaży Spółka nie jest opodatkowana tymże podatkiem.

  

 Opłaty: -------------------------------------------------------------------------------------------  

1) taksa notarialna – na podstawie rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 28 

czerwca 2004 roku w sprawie maksymalnych stawek taksy notarialnej (tekst 

jednolity: Dz. U. z 2018 roku, poz. 272) z §6 pkt 19) w związku z §3 pkt 5) --------

------------------------------------------------------------------------------------------- …...zł, 

2) podatek od towarów i usług (VAT) – na podstawie art.41 ust.1 w zw. z art. 146a 

ustawy z dnia 11 marca 2004 roku o podatku od towarów i usług (tekst jednolity: 

Dz. U. 2018, poz. 2174 ) – 23% z ……zł, tj.------------------------------------ …….zł, 

3) opłata sądowa (pobrana gotówką, zarejestrowana w Rep. A pod numerem złożonego 

wniosku wieczystoksięgowego) – na podstawie ustawy z dnia 28 lipca 2005 roku o 

kosztach sądowych w sprawach cywilnych (tekst jednolity: Dz. U. z 2016 r., poz. 

623 t. j. ze zm.) – z art. 46 w zw z art. 43 ust. 3) – …zł oraz z art.42 ust.1 – ….zł --

------------------------------------------------------------------------- …..zł, 

4) podatek od czynności cywilnoprawnych – na podstawie ustawy z dnia 9 września 

2000 roku o podatku od czynności cywilnoprawnych (tekst jednolity: Dz. U. z 2017 

r. poz.1150 ze zm.) z art.7 ust.1 pkt 1) lit.a) – 2% z ……,00zł -------------------------

-----------------------------------------------------------------------------…………zł. 

 W sumie: …..zł (………. złotych i ……. grosze). ------------------------------------------- 

            Powyższe opłaty nie obejmują wynagrodzenia notariusza za złożenie wniosku 

wieczystoksięgowego wraz z należnym podatkiem VAT (łącznie ……. zł) oraz kosztów 

wypisów tego aktu, które to koszty wraz z podstawą prawną ich pobrania zostaną podane na 

każdym z wypisów. --------------------------------------------------------------------------------------- 

 Notariusz poinformowała Strony: -------------------------------------------------------------- 
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1) o skutkach wynikających z: ----------------------------------------------------------------- 

a) art.3 i 6 powołanej ustawy o podatku od czynności cywilnoprawnych, ----------- 

b) art.56 ustawy z dnia 10 września 1999 roku – Kodeks karny skarbowy (tekst 

jednolity Dz. U. z 2013 r. poz. 186), -------------------------------------------------- 

2) o przysługującym Urzędowi Skarbowemu prawie do podwyższenia lub obniżenia 

wartości przedmiotu tej czynności oraz o ciążącym na Stronie Kupującej obowiązku 

zapłaty zaległości podatkowej wraz z odsetkami za zwłokę, w przypadku 

podwyższenia wartości przedmiotu czynności cywilnoprawnej przez Urząd 

Skarbowy. ------------------------------------------------------------------------------------- 

AKT TEN ZOSTAŁ ODCZYTANY, PRZYJĘTY I PODPISANY 

 


