ZAŁĄCZNIK do Umowy
ZABEZPIECZENIE REALIZACJI UMOWY
Wzór aktu notarialnego

AKT NOTARIALNY
Dnia

………….

roku

dwa

tysiące

dwudziestego

(…..)

przed

notariuszem

w …………………….., w Kancelarii Notarialnej, stawił się:----------------------------------------------Pan/i ……….., zamieszkały/a w ……..………,
przy

ulicy

………….…………,

……..…….,

legitymujący/a

osobistym

…………..……………….

terminem

się

ważności

……………...……………………..

do

kod:

dowodem
z
dnia
roku,

PESEL: ……………..--------------------------------Pan/i ……………. oświadcza, że jako …….. przy niniejszym akcie działa w imieniu
………………………… z siedzibą w ……….…………………..., adres: ………..……..…….,
ulica ………….…………., REGON: ……….…………, NIP: ……..…………., działającą na
podstawie

ustawy

o

samorządzie

województwa/powiatowym/gminnym/związku

metropolitarnym z dnia …………………, zwanej dalej także Samorządem. Jako ….………….
uprawniony jest do samodzielnej reprezentacji …….. i zaciągania w jej imieniu zobowiązań
finansowych, stosownie do …….
Pan/i ………………. oświadcza, że jako …… jest uprawniony/a do jej reprezentacji
na podstawie ……. Ponadto oświadcza, iż na złożenie oświadczenia objętego niniejszym
aktem nie jest wymagana zgoda żadnego innego organu ……...---------------------------------------------Tożsamość Stawającego, notariusz stwierdził na podstawie dokumentu powołanego
przy jego nazwisku, ponadto zgodnie z oświadczeniem Stawającego nie zachodzą
okoliczności powodujące unieważnienie tego dokumentu zgodnie z ustawą z dnia 6 sierpnia
2010 roku o dowodach osobistych, o treści której poinformował notariusz.--------------------------
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OŚWIADCZENIE O PODDANIU SIĘ EGZEKUCJI
NA PODSTAWIE art. 777 § 1 pkt 5 Kodeksu postępowania cywilnego
§

1.

Pan/i

…………….

działający/a

w

imieniu

……………….

z

siedzibą

w …………… oświadcza, że w dniu ………………. roku reprezentowana przez niego/nią
……., jako Dłużnik zawarła ze spółką pod firmą PKP Polskie Linie Kolejowe Spółka
Akcyjna z siedzibą w Warszawie (adres: 03-734 Warszawa, ulica Targowa 74, REGON:
017319027, NIP: 1132316427, o kapitale zakładowym: 20.424.936.000,00 PLN, w całości
wpłaconym, wpisaną do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla
Miasta Stołecznego Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru
Sądowego pod numerem KRS: 0000037568), jako Wierzycielem, Umowę Regulującą
zasady współpracy przy opracowaniu Studium Techniczno-Projektowego / Realizacji Robót
Budowlanych na potrzeby realizacji projektu pt. „….” w ramach Programu Uzupełniania
Lokalnej i Regionalnej Infrastruktury Kolejowej – Kolej + do 2028 roku, zwaną dalej Umową,
na mocy której Dłużnik zobowiązany jest wobec Wierzyciela w zakresie zapłaty należnego
PKP Polskie Linie Kolejowe Spółka Akcyjna należności, o której mowa w par. ….Umowy,
w kwocie i w terminie w niej określonym. Przy niniejszym akcie okazano Umowę. -------------------------------------------§

2.

Pan/i

………..

działający/a

w

imieniu

…….…….,

z

siedzibą

w …………. oświadcza, iż co do obowiązku zapłaty na rzecz PKP Polskie Linie Kolejowe
Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie należności, o którym mowa w Umowie, poddaje
reprezentowaną przez niego/nią …………… z siedzibą w ………….. egzekucji w trybie art.
777 § 1 pkt 5 Kodeksu postępowania cywilnego na rzecz spółki pod firmą PKP Polskie Linie
Kolejowe Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie do kwoty ………………… zł (słownie:
…………………………………………. złotych).--------------------------------------------Warunkiem prowadzenia egzekucji jest opóźnienie Dłużnika, tj. …………………. z
siedzibą w …………………. z zapłatą należnej PKP Polskie Linie Kolejowe Spółka
Akcyjna kwoty, o której mowa w Umowie oraz przedstawienie Dłużnikowi sporządzonego
przez Wierzyciela, tj. spółkę pod firmą PKP Polskie Linie Kolejowe Spółka Akcyjna z
siedzibą

w

Warszawie

oświadczenia

z

podpisem

poświadczonym

notarialnie,

stwierdzającego, że Dłużnik zalega z zapłatą wyżej określonych należności wynikających z
ww. Umowy. Dowodem wykonania powyższego warunku jest potwierdzenie doręczenia ww.
oświadczenia na adres Dłużnika wskazany w komparycji tego aktu, listem poleconym z
potwierdzeniem odbioru.-----Wierzyciel ma prawo wystąpić do Sądu o nadanie niniejszemu aktowi klauzuli
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wykonalności w terminie do dnia 1 stycznia 2050 roku.--------------------------------------------------§ 3. Notariusz poinformował Stawającego o treści i skutkach art. 777 i art. 786
Kodeksu postępowania cywilnego. ----------------------------------------------------------------------§ 4. Koszty tego aktu ponosi ………….. z siedzibą w …………………., adres:
……………, ulica ……………, NIP: …………, REGON: …………, -----------------------------------§ 5. Wypisy tego aktu można wydawać także spółce pod firmą PKP Polskie Linie
Kolejowe Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie.--------------------------------------------------§ 6. Wysokość opłat z niniejszego aktu wynosi:---------------------------------------------– wynagrodzenie notariusza zgodnie z § 3 i § 5 rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości
z dnia 28 czerwca 2004r. w sprawie maksymalnych stawek taksy notarialnej (tekst jedn.: Dz.
U. z 2018 r. poz. 272 z późn. zm.) w kwocie: …….. zł; ----------------------------------------------------– 23% podatku od towarów i usług od wynagrodzenia notariusza na podstawie art. 41 ustawy
o podatku od towarów i usług z dnia 11 marca 2004r. (tekst jedn.: Dz. U. z 2020 r. poz. 106)
w kwocie: ……… zł.------------------------------------------------------------------------------------------------Niniejsza czynność notarialna nie jest przedmiotem podatku od czynności
cywilnoprawnych stosownie do art. 1 ustawy z dnia 9 września 2000r. o podatku od
czynności cywilnoprawnych (tekst jedn.: Dz.U. z 2019 r. poz. 1519 z późn. zm.).------------------------------AKT TEN ZOSTAŁ ODCZYTANY, PRZYJĘTY I PODPISANY
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