
REPERTORIUM  A  NR                        /2019 

 

 

 

 

(PROJEKT) 

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

 

          Dnia ** w Kancelarii Notarialnej w * przy ulicy * numer *, przed *, 

notariuszem w * prowadzącym tę kancelarię, stawił się: ----------------------------------  

 

*, -----------------------------------------------------------------------------------------------  

zamieszkały: *, ------------------------------------------------------------------------------  

posiadający PESEL: *, ---------------------------------------------------------------------  

legitymujący się dowodem osobistym: *. -----------------------------------------------  

 

          Stawający wymieniony pod 2/ oświadcza, że przy niniejszym akcie działa  

w imieniu i na rzecz spółki pod firmą: ** z siedzibą w ** (adres: **, ulica ** numer 

*), posiadającej NIP: **, wpisanej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru 

Sądowego pod numerem KRS: **, jako **, uprawniony do jej samodzielnej 

reprezentacji, na dowód czego okazuje informacje odpowiadające odpisowi 

aktualnemu z rejestru przedsiębiorców z dnia ** roku, dodając, że nie istnieją żadne 

okoliczności uniemożliwiające mu działanie i działa zgodnie ze ** Spółki, a na 

dokonanie czynności objętych niniejszym aktem zgoda żadnego organu nie jest 

wymagana. ---------------------------------------------------------------------------------------  
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          Tożsamość stawającego notariusz stwierdził na podstawie dokumentu 

tożsamości wyżej powołanego, przy czym zapewnił on, że nie zachodzą 

okoliczności uzasadniające jego unieważnienie. -------------------------------------------  

  

PROTOKÓŁ 

Z PRZYJĘCIA DO DEPOZYTU PIENIĘDZY 

 

          § 1.1. Stawający oświadcza, że w związku z planowanym zawarciem 

przedwstępnej umowy sprzedaży oraz umowy sprzedaży nieruchomości, stanowiących 

własność spółki pod firmą: Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej i 

Mieszkaniowej spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w upadłości układowej w 

likwidacji z siedzibą w Porębie, tj. nieruchomości objętych prowadzonymi przez Sąd 

Rejonowy w Zawierciu księgami wieczystymi o numerach: CZ1Z/00035683/7, 

CZ1Z/00074710/1, CZ1Z/00059328/5, których nabywca zostanie wyłoniony w drodze 

publicznej licytacji w trybie 468 § 1 Kodeksu spółek handlowych, każdy oferent został 

zobowiązany do złożenia na przechowanie do depozytu w Kancelarii Notarialnej * 

notariusza w * wadium, tj. kwoty pieniędzy w wysokości 80.000,00 zł (osiemdziesiąt 

tysięcy złotych), w terminie do dnia: 9 stycznia 2019 roku, na dowód czego okazuje 

regulamin ww. przetargu, z którego wynika między innymi, że: ----------------------------  

 przetarg ten zostanie przeprowadzony w dwóch etapach, w tym pierwszy w postaci 

przetargu pisemnego nieograniczonego, a drugi w postaci ustnej licytacji pomiędzy 

oferentami dopuszczonymi do drugiego etapu, --------------------------------------------  

 termin składania ofert pisemnych ustalono na dzień 11 stycznia 2019 roku, 

godzina: 11.00, ---------------------------------------------------------------------------------  

 oferty należy składać w siedzibie Spółki – biurze Likwidatora: Kancelaria Radcy 

Prawnego Krzysztof Grochalski, 41-250 Czeladź, ulica Wojkowicka numer 2, ------  

 etap drugi przetargu odbędzie się w miejscu i terminie podanym do wiadomości 

oferentów zgodnie z postanowieniem punktu 19 Regulaminu Przetargu,--------------  
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 oferenci, których oferty dopuszczono do drugiego etapu przetargu obowiązani są – 

pod rygorem utraty wadium – stawić się w podanym przez likwidatora miejscu i 

terminie przeprowadzenia drugiego etapu przetargu. -------------------------------------  

 

          § 2. * oświadcza, że spółka pod firmą: * z siedzibą w * wpłaciła wadium  

z tytułu przetargu opisanego w § 1, tj. kwotę wynoszącą 80.000,00 zł (osiemdziesiąt 

tysięcy złotych) na przechowanie do depozytu tutejszej Kancelarii Notarialnej i 

zostanie ona wydana na warunkach opisanych w § 5 i 6 niniejszego aktu. ----------------  

 

          § 3. Stawający oświadcza, że w związku z planowanym przeprowadzeniem 

przetargu opisanego w § 1 tego aktu, spółka pod firmą: * z siedzibą w * składa na 

przechowanie do depozytu w Kancelarii Notarialnej * notariusza w * kwotę 

80.000,00 zł (osiemdziesiąt tysięcy złotych). --------------------------------------------------  

          § 4. Notariusz potwierdza, że kwota 80.00,00 zł (osiemdziesiąt tysięcy złotych) 

wpłynęła na konto bankowe prowadzonej przez niego Kancelarii Notarialnej w *, 

prowadzone przez * z siedzibą w *, numer rachunku: *. -------------------------------------  

          § 5. 1. Stawający oświadcza, że złożone przez spółkę * z siedzibą w * do 

depozytu notarialnego pieniądze w kwocie 80.000,00 zł (osiemdziesiąt tysięcy 

złotych) zostaną wydane spółce Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej i 

Mieszkaniowej spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w upadłości układowej w 

likwidacji z siedzibą w Porębie, opisany w § 2, 3 i 4, przelewem na rachunek spółki 

Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej spółka z 

ograniczoną odpowiedzialnością w upadłości układowej w likwidacji z siedzibą w 

Porębie numer: *, jeżeli:---------------------------------------------------------------------------  

1) oferta spółki ** z siedzibą w * zostanie wybrana w przetargu opisanym w § 1, ------  

2) oferta spółki * zostanie dopuszczona do drugiego etapu przetargu, a przedstawiciel 

ww. spółki nie stawi się do drugiego etapu przetargu, ------------------------------------  

3) w ramach drugiego etapu spółka: * nie dokona co najmniej jednego postąpienia  

w drugim etapie przetargu, -------------------------------------------------------------------  
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które to okoliczności wykazane zostaną przedłożeniem stosownych protokołów  

z przetargu z podpisami notarialnie poświadczonymi. ----------------------------------------  

 

          § 6. Stawający oświadcza, że złożone na przechowanie pieniądze, zostaną 

wydane spółce * z siedzibą w * przez czyniącego notariusza w ten sposób, że kwota ta 

zostanie w całości przelana na rachunek bankowy ww. spółki numer: *, tytułem: 

„zwrot depozytu”, jeżeli: --------------------------------------------------------------------------  

1) oferta złożona przez reprezentowaną przez niego spółkę w przetargu opisanym  

w § 1 nie zostanie wybrana, ------------------------------------------------------------------  

2) przetarg zostanie odwołany bądź unieważniony. ------------------------------------------  

 

          § 7. *, działając w imieniu i na rzecz spółki * z siedzibą w * oświadcza, że 

spółka zrzeka się prawa do odbioru kwoty wpłaconej do depozytu przed 

rozstrzygnięciem przetargu lub jego odwołaniem lub unieważnieniem, w każdym 

jednak wypadku w terminie do dnia **. --------------------------------------------------------  

 

          § 8. Koszty sporządzenia niniejszego aktu ponosi spółka **. ------------------------  

 

          § 9. Pobrano: --------------------------------------------------------------------------------  

1) taksę notarialną na podstawie § 2 i 6 rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości  

z dnia 28.06.2004 roku w sprawie maksymalnych stawek taksy notarialnej: *, -------  

2) podatek od towarów i usług na podstawie art. 5, 15, 29a, 41 i 146a pkt 1 ustawy z 

dnia 11.03.2004 roku o podatku od towarów i usług: *), ----------------------------------  

łącznie pobrano: *. ---------------------------------------------------------------------------------  

 

Powyższe opłaty nie obejmują kosztów wypisów tego aktu, które wraz z podstawą 

prawną ich pobrania zostaną podane na każdym z wypisów. --------------------------------  

 

Akt ten został odczytany, przyjęty i podpisany. 

 


