Repertorium A numer

/2022
PROJEKT

AKT NOTARIALNY
Dnia .... dwa tysiące dwudziestego drugiego roku (........2022r.), przed notariuszem ......, w
Kancelarii Notarialnej w Krakowie, …………………………………, stawili się:
1.

Marcin Kania, syn ....., PESEL: ……………………, jak podaje: używający
imienia ....., zamieszkały ......., posiadający obywatelstwo polskie, działający w
imieniu Spółki pod firmą MODUS-PACK Spółka z ograniczoną
odpowiedzialnością w likwidacji, z siedzibą w Niedomicach, adres: 33-132
Niedomice, ul. Niedomicka nr 42, NIP: 8731012803, Regon: 850363687,
wpisanej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Przedsiębiorców,
prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie, XII
Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS
0000598308 - jako Likwidator, uprawniony do samodzielnej reprezentacji
Spółki, zgodnie z informacją odpowiadającą odpisowi aktualnemu z rejestru
przedsiębiorców, według stanu na dzień ........, godz. .....,

2.

....................................................... (dane reprezentanta kupującego)

Tożsamość stawających notariusz ustalił na podstawie dowodów osobistych nr: ad1. ... ad2. ....

UMOWA SPRZEDAŻY

I.

Marcin Kania, działający w imieniu Spółki pod firmą MODUS-PACK Spółka z

ograniczoną odpowiedzialnością w likwidacji, z siedzibą w Niedomicach oświadcza, że Sąd
Rejonowy w Tarnowie, VI Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi:
1/ księgę wieczystą TR1T/00130192/8 (sto trzydzieści tysięcy sto dziewięćdziesiąt dwa przez
osiem), dla nieruchomości położonej w miejscowości Wojnicz, gmina Wojnicz, powiat
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tarnowski, województwo małopolskie, utworzonej z jedynej działki numer 1269 (jeden tysiąc
dwieście sześćdziesiąt dziewięć), o powierzchni 0,57 ha (pięćdziesiąt siedem arów), w której
własność wpisana jest na rzecz Spółki pod firmą MODUS-PACK Spółka z ograniczoną
odpowiedzialnością z siedzibą w Niedomicach, Regon 850363687, KRS 0000598308, na
podstawie umowy sprzedaży z dnia 27.10.2009 r., nr Rep A 3722/2009, odpisu aktualnego z
rejestru przedsiębiorców z dnia 28.09.2009 r., informacji odpowiadającej odpisowi aktualnemu
z rejestru przedsiębiorców z dnia 12.09.2016 r., ponadto oświadcza, że działy I-Sp, III i IV tej
księgi wieczystej wolne są od wpisów,
2/ księgę wieczystą TR1T/00135755/8 (sto trzydzieści pięć tysięcy siedemset pięćdziesiąt pięć
przez osiem), dla nieruchomości położonej w miejscowości Wojnicz, gmina Wojnicz, powiat
tarnowski, województwo małopolskie, utworzonej z jedynej działki numer 1266 (jeden tysiąc
dwieście sześćdziesiąt sześć), o powierzchni 0,46 ha (czterdzieści sześć arów), w której
własność wpisana jest na rzecz Spółki pod firmą MODUS-PACK Spółka z ograniczoną
odpowiedzialnością z siedzibą w Niedomicach, Regon 850363687, KRS 0000598308, na
podstawie umowy sprzedaży z dnia 07.07.2009 r., nr Rep A 7809/2009, odpisu aktualnego z
rejestru przedsiębiorców z dnia 30.06.2009 r., informacji odpowiadającej odpisowi aktualnemu
z rejestru przedsiębiorców z dnia 12.09.2016 r., ponadto oświadcza, że działy I-Sp, III i IV tej
księgi wieczystej wolne są od wpisów,
3/ księgę wieczystą TR1T/00123610/3 (sto dwadzieścia trzy tysiące sześćset dziesięć przez
trzy), dla nieruchomości położonej w miejscowości Wojnicz, gmina Wojnicz, powiat
tarnowski, województwo małopolskie, utworzonej z jedynej działki numer 1255/7 (jeden tysiąc
dwieście pięćdziesiąt pięć przez siedem), o powierzchni 1,6120 ha (jeden hektar sześćdziesiąt
jeden arów dwadzieścia metrów kwadratowych), w której własność wpisana jest na rzecz
Spółki pod firmą MODUS-PACK Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w
Niedomicach, Regon 850363687, KRS 0000598308, na podstawie umowy sprzedaży z dnia
06.11.2006 r., nr Rep A 10250/06, informacji odpowiadającej odpisowi aktualnemu z rejestru
przedsiębiorców z dnia 12.09.2016 r.,
ponadto oświadcza, że:
a) w dziale I-Sp tej księgi wieczystej wpisane jest nieodpłatne uprawnienie polegające na
prawie przejazdu i przechodu przez całą działkę 1255/5 (obj. kw TR1T/00127671/6) na rzecz
każdoczesnych właścicieli działki 1255/4 (obj. tą księgą wieczystą),
b) dział III tej księgi wieczystej wolny jest od wpisów,
c) w dziale IV tej księgi wieczystej wpisane są: hipoteka umowna do kwoty 1.742.000 zł (jeden
milion siedemset czterdzieści dwa tysiące złotych), jako zabezpieczenie wierzytelności banku
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z tytułu kredytu udzielonego na podstawie umowy kredytu wraz z odsetkami (zarówno
kapitałowymi jak i za opóźnienie), kosztami postępowania, a także roszczeniami z tytułu opłat
i prowizji wskazanych bezpośrednio w umowie kredytu, jak również wynikających z
postanowień wskazanej w umowie tabeli opłat i prowizji stosowanej przez bank, umowa
kredytu nr FT/865/2018/00001375/00 z dnia 08-03-2018r. oraz roszczenie banku o
przeniesienie tej hipoteki na miejsce opróżnione przez hipotekę umowną do kwoty 825.000,00
zł wpisaną pod nr 1 - na rzecz ING Bank Śląski Spółka Akcyjna z siedzibą w Katowicach,
Oddział w Tarnowie, Regon 271514909, KRS 0000005459.
II.

A. Marcin Kania, działający w imieniu Spółki pod firmą MODUS-PACK Spółka

z ograniczoną odpowiedzialnością w likwidacji przedkłada:
1/ wypis z rejestru gruntów wydany przez Starostę Tarnowskiego w dniu ...., znak sprawy: ......,
dla nieruchomości położonej w obrębie ewidencyjnym 0013, Wojnicz, jednostka ewidencyjna
121613_4, Wojnicz-miasto, powiat tarnowski, województwo małopolskie, utworzonej
z działek numery:
- 1255/7 o pow. 1,6120 ha, użytek: RIVb – grunty orne, Lzr-RIVb – grunty zadrzewione
i zakrzewione na uż. rolnych, identyfikator 12613_4.0013.1255/7,
- 1266 o pow. 0,46 ha, użytek: RIVb – grunty orne, W-RIVb – grunty pod rowami, identyfikator
12613_4.0013.1266,
- 1269 o pow. 0,57 ha, użytek: RIVb – grunty orne, W-RIVb – grunty pod rowami, identyfikator
12613_4.0013.1269,
dokument niniejszy jest przeznaczony do dokonywania wpisu w księdze
wieczystej,
2/ wyrys z mapy ewidencyjnej wydany przez Starostę Tarnowskiego w dniu ......, nr kanc. .......,
dla przedmiotowej nieruchomości; dokument niniejszy jest przeznaczony do dokonywania
wpisu w księdze wieczystej,
3/ odpowiedź na wniosek wydany przez Urząd Miejski w Wojniczu w dniu .................., nr .......,
zgodnie z którym Urząd Miejski w Wojniczu wydaje:
- wypis i wyrys z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego zatwierdzonego
uchwałą nr XXIX/260/2005 Rady Gminy Wojnicz z dnia 29 września 2005 r., w sprawie
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru Wojnicz – Zielony Park
przemysłowy, którym objęta jest działka nr 1255/7, obręb Wojnicz, gm. Wojnicz. Zgodnie z
ustaleniami planu, ww. działka mieści się w terenie oznaczonym symbolem PU 2 – tereny
zabudowy produkcyjnej i usług,
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- wypis i wyrys z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego zatwierdzonego
uchwałą nr XXII/177/2008 Rady Miejskiej w Wojniczu z dnia 30 grudnia 2005 r., w sprawie
uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części gminy Wojnicz na
obszarze miejscowości Wojnicz, którym objęte są działki o numerach: 1266, 1269, obręb
Wojnicz, gm. Wojnicz. Zgodnie z ustaleniami planu, przedmiotowe działki mieszczą się w
terenie oznaczonym symbolem 2.P.3 – tereny obiektów produkcyjnych, składów i magazynów,
4/ zaświadczenie wydane przez Burmistrza Miasta i Gminy Wojnicz w dniu ...... znak ........, z
którego wynika, że działki oznaczone numerami: 1269, 1266 i 1255/7, obręb ewidencyjny 0013
Wojnicz, nie znajdują się na obszarze objętym rewitalizacją w oparciu o Ustawę z dnia 9
października 2015 roku o rewitalizacji,
5/ zaświadczenie wydane przez .......w dniu ......., znak: ...... z którego wynika, że działki
oznaczone numerami: 1269, 1266 i 1255/7, obręb ewidencyjny 0013 Wojnicz, nie są objęte
uproszczonym planem urządzenia lasu lub decyzją, o której mowa w art. 19 ust. 3 ustawy z dnia
28 września 1991 roku o lasach (Dz.U. z 2017 r. poz. 788 z późn zm.),
6/ zaświadczenie wydane przez ING Bank Śląski S.A. z dnia …………… z którego wynika, że
zadłużenie z tytułu udzielonego kredytu na podstawie umowy nr FT/865/2018/00001375/00 z
dnia 8 marca 2018 r. zabezpieczone hipoteką ......... wynosiło na dzień ………. kwotę …… zł.
W zaświadczeniu tym Bank oświadczył, że po spłacie całości zadłużenia z tytułu tego kredytu
wyda niezwłocznie – w terminie 7 dni roboczych – zgodę na wykreślenie wyżej wskazanej
hipoteki,
7/ ogłoszenie o licytacji publicznej (ustnym przetargu nieograniczonym) dotyczące wyżej
opisanych Nieruchomości jakie zostało opublikowane w dzienniku _____________ z dnia
_______ oraz identyczne ogłoszenie jakie zostało opublikowane w _________________ z dnia
____________
8/ protokół z przeprowadzenia licytacji publicznej (ustnego przetargu nieograniczonego) z dnia
………., w którym stwierdza się, że w wyniku przeprowadzonej licytacji wylicytowano kwotę
……………. plus VAT, stanowiącą cenę łączna nabycia wyżej wskazanych Nieruchomości a
cenę taką zaoferował …………………..
B. ..... przedłożył uchwałę ......., w której wyrażono zgodę na nabycie
przedmiotów niniejszej umowy.
III.

1/ Marcin Kania, działający w imieniu Spółki pod firmą MODUS-PACK

Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w likwidacji oświadcza, że:
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- nieruchomości utworzone z działek numery 1269, 1266 i 1255/7 są niezabudowane, nie
znajdują się w terenach rolnych, ani leśnych, nie zostały nabyte od Skarbu Państwa ani od
jednostek samorządu terytorialnego, nie są przedmiotami dzierżawy,
- nieruchomość utworzona z działki numer 1255/7 ma zapewniony bezpośredni dostęp do drogi
publicznej,
- nieruchomości utworzone z działek numery 1269 i 1266 mają dostęp do drogi publicznej
poprzez działkę numer 1255/7,
- nieruchomości utworzone z działek numery 1269, 1266 i 1255/7 nie stanowią gruntu pod
śródlądowymi wodami stojącymi w jeziorach oraz innych naturalnych zbiornikach wodnych
niezwiązanych bezpośrednio, w sposób naturalny, z powierzchniowymi śródlądowymi wodami
płynącymi, o których mowa w ustawie z dnia 20 lipca 2017r. - Prawo wodne,
- na działkach numery 1269, 1266 i 1255/7 nie znajdują się żadne wody powierzchniowe
płynące, na działkach 1269, 1266 znajduje się jedynie rów tj. sztuczne koryto prowadzące
wodę w sposób okresowy lub ciągły, stanowiący urządzenie melioracji wodnej,------------------ nieruchomości utworzone z działek numery 1269 i 1266 wolne są od wszelkich obciążeń i
praw osób trzecich, w tym od takich, które mogą obciążać nieruchomości z mocy samego
prawa, a nie są wpisane w księgach wieczystych,
- nieruchomość utworzona z działki numer 1255/7 wolna jest od innych, niż wpisana w dziale
IV księgi wieczystej TR1T/00123610/3 hipoteka, obciążeń i praw osób trzecich, w tym od
takich które mogą obciążać nieruchomość z mocy samego prawa a nie są wpisane do księgi
wieczystej,
- przedmiotowe nieruchomości wolne są od wad prawnych, a także nie są przedmiotami
postępowania administracyjnego, egzekucyjnego, upadłościowego, restrukturyzacyjnego ani
zabezpieczającego,
- nie zostały wydane jakiekolwiek orzeczenia bądź decyzje, których skutkiem mogłoby być
ograniczenie w rozporządzaniu przedmiotami tej umowy, bądź ich obciążenie,
- reprezentowana przez niego Spółka nie ma zaległości podatkowych, związanych
z przedmiotami niniejszej umowy,
- do dnia dzisiejszego nie zostały zawarte żadne umowy, które ograniczałyby reprezentowaną
przez niego Spółkę w zawarciu niniejszych umów lub też czyniły umowy bezskuteczne
w stosunku do osób trzecich,
- nie mają miejsca jakiekolwiek przeszkody prawne lub faktyczne uniemożliwiające zawarcie
tej umowy, bądź wpływające na bezskuteczność niniejszej czynności prawnej,
- nikomu nie przysługuje prawo pierwokupu przedmiotów tej umowy,
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- reprezentowana przez niego Spółka nie posiada zaległości z tytułu składek, o których mowa
w ustawie z dnia 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych
(Dz.U.2021.423.),
- reprezentowana przez niego Spółka nie posiada zaległości z tytułu zobowiązań podatkowych
względem Skarbu Państwa i jednostek samorządu terytorialnego, stanowiących podstawę do
powstania hipoteki przymusowej, stosownie do art. 34 i następne ustawy Ordynacja podatkowa
z dnia 29 sierpnia 1997 roku (Dz.U.2020.1325 t.j. z późn. zm.),
- do zawarcia niniejszej umowy nie jest wymagana żadna inna zgoda organów reprezentowanej
przez niego Spółki, wobec sprzedaży nieruchomości w trybie licytacji publicznej o jakiej mowa
w art. 282 § 1 k.s.h.
- wpisy w rejestrze przedsiębiorców oraz dokumenty, na podstawie których działa, są do dnia
dzisiejszego aktualne,
- wobec reprezentowanej przez niego Spółki nie została ogłoszona upadłość oraz nie toczy się
względem niej postępowanie upadłościowe lub restrukturyzacyjne, jak również nie został
złożony wniosek o ogłoszenie upadłości Spółki, bądź o otwarcie postępowania
restrukturyzacyjnego w stosunku do Spółki,
- reprezentowana przez niego Spółka jest podatnikiem podatku od towarów i usług w
rozumieniu przepisów ustawy z dnia 11 marca 2004 roku o podatku od towarów i usług
(Dz.U.2020.1325 t.j. z późn. zm), nie korzystającym ze zwolnienia z tego podatku,
- sprzedaż wyżej opisanych nieruchomości odbywa się w trybie i po przeprowadzeniu licytacji
publicznej o której mowa w art. 282 § 1 Kodeksu spółek handlowych (ustnym przetargu
nieograniczonym). W dniu ………………………… bowiem odbyła się publiczna licytacja,
ogłoszona uprzednio w dzienniku …………………. z dnia ………………. oraz w
……………………. z dnia ………………...

W wyniku przeprowadzenia tej licytacji

wyłoniony został nabywca – *Spółka Kupującą – jaki zaoferował najwyższą cenę nabycia w
kwocie łącznej …………………… netto plus podatek VAT za wszystkie nieruchomości,
będące przedmiotami niniejszej umowy.
2/ ....... oświadcza, że:
- znany jest mu stan prawny i faktyczny przedmiotów tej umowy i nie wnosi w związku z tym
żadnych roszczeń ani zastrzeżeń,
- reprezentowana przez niego Spółka nie została postawiona w stan likwidacji, nie została
wobec niej ogłoszona upadłość oraz nie toczy się względem niej postępowanie upadłościowe
lub restrukturyzacyjne, jak również nie został złożony wniosek o ogłoszenie upadłości Spółki,
bądź o otwarcie postępowania restrukturyzacyjnego w stosunku do Spółki,
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- reprezentowana przez niego Spółka nie jest cudzoziemcem w rozumieniu przepisów ustawy
o nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców,
- dokumenty, na podstawie których działa oraz wpisy w rejestrze przedsiębiorców są do dnia
dzisiejszego aktualne,
- do zawarcia niniejszej umowy nie jest wymagana żadna inna zgoda organów reprezentowanej
przez nią Spółki, poza wyżej powołaną.
IV.

Marcin Kania, działający w imieniu Spółki pod firmą MODUS-PACK Spółka z

ograniczoną odpowiedzialnością w likwidacji sprzedaje .........:
- nieruchomość położoną w Wojniczu, gmina Wojnicz, utworzoną z niezabudowanej działki
numer 1269, za cenę w kwocie ..... brutto,
- nieruchomość położoną w Wojniczu, gmina Wojnicz, utworzoną z niezabudowanej działki
numer 1266, za cenę w kwocie ..... brutto,
nieruchomość położoną w Wojniczu, gmina Wojnicz, utworzoną z niezabudowanej działki
numer 1255/7, za cenę w kwocie ..... brutto,
a ..... oświadcza, że nieruchomości powyższe, za podane ceny w łącznej kwocie
....., na rzecz reprezentowanej przez siebie Spółki, kupuje.
Stawający oświadczają, że powyższe ceny zawierają podatki VAT w stawce
23%.
V.

Strona sprzedająca potwierdza odbiór od strony kupującej części cen w łącznej

kwocie ...... Resztę cen w łącznej kwocie ....., strona kupująca zobowiązuje się zapłacić stronie
sprzedającej w następujący sposób:
- kwoty w łącznej wysokości .... – w dniu dzisiejszym, na podstawie polecenia przelewu
złożonego w dniu dzisiejszym, jednocześnie strony ustalają, że kwota ta zostanie wpłacona
przelewem na rachunek nr ..........., wskazany w zaświadczeniu banku ING Bank Śląski S.A.,
wyżej powołanym, tytułem spłaty kredytu z dnia 08.03.2018 r., nr FT/865/2018/00001375/00,
zabezpieczonego wpisem hipoteki w dziale IV księgi wieczystej TR1T/00123610/3,
- kwoty w łącznej wysokości ......, w dniu dzisiejszym, na podstawie polecenia przelewu
złożonego w dniu dzisiejszym, przelewem na rachunek bankowy strony sprzedającej nr ...........,
a co do należytego i terminowego wykonania przyjętego na siebie zobowiązania,
........ poddaje reprezentowaną przez siebie Spółkę egzekucji stosownie do art. 777 §1 pkt 4
kodeksu postępowania cywilnego.
Marcin Kania, działający w imieniu Spółki pod firmą MODUS-PACK Spółka z
ograniczoną odpowiedzialnością w likwidacji, z siedzibą w Niedomicach oświadcza, że
zobowiązuje się wystawić fakturę VAT dla strony kupującej, opiewającą na wyżej wskazane
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kwoty, stanowiące ceny za przedmioty niniejszej umowy, w terminie 7 (siedem) dni, licząc od
dnia dzisiejszego.
VI.

Strona sprzedająca zobowiązuje się wydać przedmioty tej umowy stronie

kupującej w posiadanie najdalej do 7 (siedem) dni, licząc od dnia uznania powyższych kwot w
łącznej wysokości ......, na wskazanych powyżej rachunkach bankowych, a co do należytego i
terminowego wykonania przyjętego na siebie zobowiązania, Marcin Kania, działający w
imieniu Spółki pod firmą MODUS-PACK Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w
likwidacji, z siedzibą w Niedomicach poddaje reprezentowaną przez siebie Spółkę egzekucji
stosownie do art. 777 §1 pkt 4 kodeksu postępowania cywilnego.
VII.

Strona sprzedająca zobowiązuje się najdalej do 30 (trzydzieści) dni, licząc od

dnia dzisiejszego, uzyskać z banku ING Bank Śląski Spółka Akcyjna z siedzibą w Katowicach,
dokument zawierający zgodę na wykreślenie hipoteki umownej do kwoty 1.742.000 zł
z księgi wieczystej TR1T/00123610/3 i przekazać go stronie kupującej.
VIII.

Koszty sporządzenia tej umowy wraz z wpisami praw z niej wynikających

ponosi strona kupująca.
IX.

Notariusz pouczył o skutkach przewidzianych w ustawie z dnia 10 września

1999 r. – Kodeks karny skarbowy (Dz.U.2021.408) w razie podania nieprawdy lub zatajenia
prawdy przez co podatek narażony jest na uszczuplenie oraz o stosownych przepisach ustawy
o podatku od czynności cywilnoprawnych, w tym w szczególności o przysługującym organowi
podatkowemu prawie do określenia, podwyższenia lub obniżenia wartości przedmiotu
czynności cywilnoprawnej oraz na ciążącym na podatniku obowiązku zapłaty zaległości
podatkowej wraz z odsetkami za zwłokę, w przypadku określenia lub podwyższenia wartości
przedmiotu czynności cywilnoprawnej przez organ podatkowy, ponadto pouczył o treści
ustawy o kosztach sądowych w sprawach cywilnych, o treści przepisów dotyczących rękojmi
wiary publicznej ksiąg wieczystych, zwrócił uwagę na treść przepisów ustawy o podatku
dochodowym od osób prawnych, a także na treść przepisów ustawy o rewitalizacji oraz na treść
art. 6 ust. 6 ustawy z dnia 12.01.1991r. o podatkach i opłatach lokalnych, dotyczącego
obowiązku poinformowania właściwego urzędu gminy w terminie 14 dni od daty zawarcia
umowy o nabyciu nieruchomości, celem ustalania podatku od nieruchomości oraz pouczył o
brzmieniu art. 6264 kodeksu postępowania cywilnego, w szczególności o tym, że w przypadku
wniosków składanych przez notariusza obowiązek poprawienia lub uzupełnienia wniosku
spoczywa na stronie czynności notarialnej, a także o art. 62610 kodeksu postępowania
cywilnego, stanowiącego o możliwości zrzeczenia się zawiadomienia o dokonanym wpisie
przez uczestników postępowania, dotyczącego czynności, z którą wiąże się wpis.
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X.

...... wnosi, aby Notariusz działając na podstawie art. 79 pkt 8a ustawy z dnia 14

lutego 1991 r. Prawo o notariacie, dokonał czynności polegającej na złożeniu za pośrednictwem
systemu teleinformatycznego wniosku wieczystoksięgowego obejmującego żądanie, aby Sąd
Rejonowy w Tarnowie, VI Wydział Ksiąg Wieczystych, na podstawie tej umowy i dołączonych
dokumentów, w działach II ksiąg wieczystych: TR1T/00130192/8, TR1T/00135755/8,
TR1T/00123610/3 wpisał własność na rzecz ..............
XI.

W związku ze złożonym w niniejszym akcie oświadczeniem (cena zawiera

podatek VAT), podatku od czynności cywilnoprawnych od umowy sprzedaży nie pobrano na
podstawie art. 2 punkt 4 lit. a/ ustawy o podatku od czynności cywilnoprawnych z dnia 9
września 2000 roku 09.09.2000r. (Dz.U.2020.815 t.j. z późn. zm.).
Pobrano tytułem wynagrodzenia za dokonanie usługi notarialnej na podstawie
§§ 1, 2, 3 rozp. Min. Spraw. z dnia 28.06.2004r. (Dz.U. 2020 poz. 1473 t.j.) oraz ustawy o
podatku od towarów i usług z dnia 11.03.2004r., (Dz.U. 2021 poz. 685 t.j. z późn. zm.) kwotę
........zł., w tym 23 % VAT – ..........zł.
Notariusz poinformował, że od złożenia wniosku o wpis, zgodnie z żądaniem
złożonym w niniejszym akcie, należne będą:
- taksa notarialna za dokonanie usługi notarialnej na podstawie § 16 rozp. Min. Spraw. z dnia
28.06.2004r. (Dz.U.2020.1473 t.j.) oraz ustawy o podatku od towarów i usług z dnia
11.03.2004r. (Dz.U. 2021 poz. 685 t.j. z późn. zm.) w kwocie 246zł. w tym 23 % VAT – 46zł.,- opłata sądowa – na podstawie art. 42 ustawy o kosztach sądowych w sprawach cywilnych
z dnia 28.07.2005r. (Dz.U.2020.755) w kwotach: 200zł, 200zł, 200zł, która będzie
zarejestrowana w Repertorium A pod numerem złożonego wniosku wieczystoksięgowego.
Akt odczytano, przyjęto i podpisano.
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