Uwaga: kllrsywq zaznaczollo ktauZllte lIiellegocjowaJ/e; w J/awiasac/t kwadratowycJl
czcioJ/kq podkreStoJ/q zawarto objasJ/ieJ/ia tub opisy wariaJ/tOw

Repertorium A nume"1*1I201O

AKT

Dnia [oJ 2010 r. ([oJ roku

NOTARIALNY

dwutysi~cznego

dziesilltego) przede 1110'1, notariuszcm 1*1, w

Kaoeelarii Notarialnej w 1*J, przy u!icy [oJ, lokal [oJ, stawi/ i si~:
1.

Roman Nojszewski [oJ oraz

2. Miroslaw Bryska [oJ,
reprezentujllcy Bud-Bank Leasing
44, 00-831, wpisanll do rejestru
Warszawy w Warszawie,

xrr

Sp6lk~

z

przedsi~biorc6w

0.0.

z siedzibll w Warszawie przy ulicy Twardej

prowadzonego przez Slld Rejonowy dla m. sl.

Wydzial Gospodarczy Krajowego Rejestru S!!,dowego, pod nwnerem

KRS 0000027836, NIP 525-158-00-26, REGON 012434657 z mocy art. 83 ust. 2 Ustawy z dnia 19 grudnia 2008 r.
podmiotach

0

Zal'Z!l,de~

kompcosaeji dzialaj!!,cego -

0 post~powaniu

kompensacyjnym w

szczeg61nym znaczeniu dla polskiego przemyslu stoczniowego (Dz. U. Nr 233 z 2008

r., poz. 1569), dalej zwanej "Ustaw!!, kompensacyjnl\" - w irnieniu wlasnym leez na rzecz Stoezni
Gdyoia Sp61ki Akcyjnej z siedzib!!, w Gdyni przy u!icy Czechoslowackiej 3, 81 -969, wpisanej do
rejestru

przedsi~biorc6w

Krajowego Rejestru S'ldowego, prowadzonego przez S!!,d Rejonowy Gdansk-

P6hlOC w Gdansku, Wydzial VIII Gospodarczy Krajowego Rejestru S!!,dowego, pod nwnerem KRS
0000060409, NIP 586-010-23-52, REGON: 190021931.
Sp61ka dzialaj'lca pod firm!!, Bud-Bank Leasing Spolka z

0.0.

zwana jest dalej Zarz'ldell

Kompensacji, zas Sp61ka dzialaj!!,ca pod finn'l Stoeznia Gdynia S.A. zwana jest dalej Sprzedawe'l,
3. 1*)
zwany dalej Kupujllcym.
Toi.samosc stawaj'lcych ustalono na podstawie dowod6w osobistych

0

seriach i nwnerach opisanych

wyzej, obok nazwisk.
Powyi.szy stan rzeczy usta/ono na podstawie okazanych przy niniejszym akcie:
_ odpisu aktualnego z rejestru

przedsi~biorcow

KRS Stoczni Gdynia Sp61ki Akcyjnej z siedzib!!, w

Gdyni, wydanego w dniu [oJ 2010 roku przez Oddzial Centralnej [nforrnacji Krajowego Rejestru
S!!,dowego w Gdansku;
_ odpisu aktualnego z rejestru

przedsi~biorc6w

KRS Bud-Bank Leasing Sp611d z ograniczon'l

odpowiedzialnosci'l z siedzib!!, w Warszawie, wydanego w dniu [oJ 2010 roku przez Oddzial
Centralnej Informacji Krajowego Rejestru S!!,dowego w Gdansku;
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- odpisu aktualnego z rej estru

przedsi~biorc6w

KRS [Kupuj/tcego] z siedzib/t w [0] , wydanego w dniu

[0] 2010 roku przez Oddzial Centralnej lnfom1acji Krajowego Rejestru S/tdowego w Gdansku I wypis
z ewidencji dzialalnosci gospodarczej , prowadzonej przez [0], wydany w dniu [°] 1 pe!nomocnictwo

[0] 1 inne;
- odpisu wierzytelnego protokoiu

Wst~pnego

Zgromadzenia Wierzycieli Stoczni Gdynia Sp61ki

Akcyjnej z siedzib/t w Gdyni, obj~tego aktem notarialnym sporz/tdzonym w dniu 21 stycznia 2009
roku przez Krzysztofa Buk - notariusza w Warszawie, Repertorium A numer 114/2009, zawieraj/teego
uchwal~

numer 3 tegoz Zgromadzenia w sprawie ustanowienia ZafZltdey Kompensacji;

- odpisu wierzytelnego postanowienia Prezesa Z3fZltdu Ageneji Rozwoju Przemysiu Sp61ki Akcyjnej
z siedzib/t w Warszawie z dnia 7 stycznia 2009 r., znak: ARPIKR-ILZl77 /2009
post~powania

0

WSZCZ~clU

kompensacyjnego w stosunku do Stoczni Gdynia Sp61ki Akcyjnej.

Stawaj/tcy oswiadczajq, ze stan rzeczy, odzwierciedlony w zapisach powyzej opisanyeh odpis6w
aktualnych z rejestru przedsi~biore6w KRS nie ulegl zmianie do dnia sporz/tdzenia niniejszego aktu .

WARUNKOWA UMOWA SPRZEDAZY PRAWA UZYTKOWAN IA WI ECZYSTEGO,
PRAWA WLASNOSCI BUDYNK6w I URZi\DZEN ORAZ RZECZY R UC HOMYCH

Poniewai.:
- w stosunku do Stoezoi Gdyoia Spolki Akcyjocj w Gdyni zostalo wszez~te i jest prowadzooe, w

opareiu 0 Ustaw~ kompeosacyjn/t - post~powanie kompeosaeyjne,
- Kupuj/tcy jest zwyci~ze/t przetargu przeprowadzonego w trybie Ustawy kompensacyjoej przez
ZafZltdc~

Kompensacji w dniu [0] , w trakcie kt6rego zlozyl ofert~ nabyeia, stanowiilcego przedmiot

niniejszej umowy, zespoiu skladoik6w mail\tkowych Stoezoi Gdynia Spolki Akeyjnej w Gdyni,
oznaczonego nr [0], obejmujilcego prawa w dalszej ez~sci aktu opisane, co wynika z okazanego
postanowienia Prezesa Zarzildu Agencji Rozwoju przemysiu S.A. z dnia [0] 0 zakOllczeniu procedury
przetargowej sprzedaiy zespoiu skladnik6w majiltkowych Stoezni Gdynia Spolki Akeyjnej w Gdyni,
przetarg nr [0], znak [0],
_ w sklad przedrniotowego zespolu skladnikow maj/ttkowych wchodzi prawo wieczystego
uzytkowania nieruehomosci, w stosunku do kt6rego - z mocy art. 4 ust. 1 i 2 oraz nast~pne Ustawy z
dnia 20 grudnia 1996 r.

0

portach i przystaniach morskicb (tekstjedn. Dz.U. 2002 r., Nr 110, poz. 967

z pMn. zmianarni) - podmiotowi zafZltdzajilcemu portem morskim w Gdyni, tj. Z3fZltdowi Morskiego
Portu w Gdyni S.A. z siedzib/t w Gdyni oraz Skarbowi Panstwa przysluguje prawo pierwokupu przy
sprzedaiy oraz prawo pierwszenstwa przy oddaniu w uiytkowanie wieczyste i przeniesieniu prawa
uiytkowania wieczystego tej nierucbomosci,

Strony postanawiajq, jak nast~puje.

3
§l.
1. Roman Nojszewski oraz Miroslaw Bryska, dzialajqcy

IV

imieniu Zarzqdcy Kompensacj i, lecz

na racllllllek Sprzedawcy, oSlViadczajq, ze Sprzedawcy przyslugujq:

a.

prawo uzytkowania wieczystego nieruchomosci gruntowej, stanowi'lcej dzialki gruntu nr:
[*J obszaru [*J rn' oraz [*J obszaru [*J m', tj. l'lcznie obszaru [*J m', polozonej w Gdyni,
dla ktorego to prawa S'ld Rejonowy w Gdyni, V Wydzial Ksi:tg Wieczystych prowadzi
ksiC;gC; wieczyst'l kw nr [*J, w ktorej w dziale II jako wlasciciel gruntu wpisany jest Skarb
Panstwa, zas Sprzedawca jako jego uZytkownik wieczysty oraz zwi'lzane z prawem
ui:ytkowania wieczystego prawo wlasnosci nastc;puj'lcych budynkow i budowli na tak
opisanym gruncie posadowionych: [tabelaJ

b. prawo uzytkowania wieczystego n.ieruchomosci gruntowej stanowi'lcej drogi wewnc;trzne,
obejmuj'lcej dzialki gruntu nr: 84/2 obszaru 762 m', 122/2 obszaru 2.346 m', 35/1 obszaru
7.690 m', 5611 obszaru 839 m', 5711 obszaru 2.701 m', 621l obszaru 362 m', 63/1 obszaru
728 m', 6411 obszaru 1.196 m', 65/1 obszaru 254 m', 68(1 obszaru 312 m', 69/1 obszaru
641 m', 7111 obszaru 2.079 rn' oraz 3911 obszaru 1.296 m', ujawnione w ksic;dze
wieczystej kw nr GDI Y /00022785/4 S'ldu Rejonowego w Gdyni, V Wydzial Ksi:tg
Wieczystych, w ktorej w dziale II jako wlasciciel gruntu wpisany jest Skarb Panstwa, zas
Sprzedawca jako jego ui:ytkownik wieczysty,
c.

prawo wlasnosci rucholl1osci, kt6rych lista jest zal'lczona do nilliejszego aktu i - jako
Za1'lcznik nr 1 - stanowi niniejszego aktu integraln'l czc;sc.

PowYZszy stan rzeczy potwierdza okazany przy niniejszym akcie odpis zwykly ksiC;gi
wieczystej kw nr [*J, wydany w dniu [*J 2010 roku przez Centraln'l Infonnacjc; Ksi:tg
Wieczystych, Ekspozytura w Gdyni, jak rowniez wypis i wyrys z ewidencji gruntow,
sporZ'ldzony dla cel6w wieczystoksiC;gowych, wydany przez Urz'ld Miasta Gdyni, Wydzial
Geodezji , w dniu [*J.
2. Roman

Nojszewski

oraz Miroslaw

Bryska,

reprezentuj'lcy

ZafZ'ldcc;

Kompensacji,

dzialaj'lcego ua rachunek Sprzedawcy, oswiadczaj'l nadto, ze:
a.

stan prawny opisanej w usl. I IiI. a i b powyi:ej nieruchornosci nie ulegl zmianie do dnia
spofZ'ldzenia niniejszego aktu ;

b. czynnosc objc;ta niniejszym aktem jest przedmiotem podatku od towarow i uslug, zgodnie
z Ustaw'l z dnia 11 marca 2004 r.

0

podatku od towarow i uslug CDz. U. Nr 54,

poZ.

535 z

pom. zmianarni);
c. Sprzedawca jest podatnikiem podatku od towarow i uslug VAT;
d. zgodnie z art. 84 us!. I - 7 Ustawy kornpensacyjnej sprzedaz skladnikow maj'ltkowych
dokonana w postc;powaniu kompensacyjnyrn rna skutki sprzedazy egzekucyjnej. Kupuj'lcy
skladniki maj'ltku Sprzedawcy nabywa je w stanie wolnym od obciliZeit i nie odpowiada
za zobowi'lzania Sprzedawcy. Z chwil'l przejscia wlasnosci na Kupuj'lcego wygasaj'l

4
hipoteki , hipoteki przymusowe, hipoteki morskie, zastawy skarbowe, zastawy rejeslrowe,
zastawy (prawa rzeczowe) oraz prawa i roszczenia osobiste,

ci~i:1tce

na ruchomych i

maj~tku,

ci~i:1tce

na nieruchomosci

nieruchomych skladnikach

jednakie pozostaj~ w mocy

lub ui;ytkowaniu wieczystym gruntu: s!uzebnosci grunlowe, sluZebnosci osobisle,
sluzebnosci przesylu. Odpis umowy

przenosz~cej

pisemnym potwierdzeniem zaplacenia przez
do wykreslenia w

ksi~dze

wlasnosc na Kupuj1\.cego wraz z

Kupuj~cego

calej ceny nabycia, jest tytulem

wieczystej, rejestrze zastawow, zbiorze dol,:umentow lub iIl11ych

rejestrach publicznych, wszelkich praw, ktore wygasly. lezeli z dzialalnosci1\. prowadzon1\.
na nabywanych skladnikach maj1\.tku

zwi~ne

S'l koncesje, zezwolenia i licencje, ktore

zostaly udzielone Sprzedawcy, przechodz'l one na Kupuj'lcego, chyba, ze ustawa lub
decyzj a

0

ich udzieleniu stanowi inaczej. Do sprzedazy zespolow skladnikow

maj'ltkowych, dokonanej w

post~powatliu

kompensacyjnym nie stosuje

si~

przepisow art.

55 4 , art. 59 i art. 527 Ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. - Kodeks cywilny oraz art. 112,
art. 114 i art. 114a Ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa;
e.

zgodnie z art. 82 us!. 4 Ustawy kompensacyjnej do sprzedazy skladnikow
Sprzedawcy,

obj~tej

niniejszym aktem, nie stosuje

si~

maj~tkowych

przepisow: Ustawy z dnia 29

stycznia 2004 r. - Prawo zamowien publicznych (tekst jedn. Dz. U. 2007 r., Nr 223 , poz.
1655 z poin. znlianami), art. 1 us!. 2 pkt 2, art. 18 us!. 2 pkt 3, art. 19 i art. 19b Ustawy z
dnia 30 sierpnia 1996 r.

0

komercjalizacji i prywatyzacji (tekst jedn. Dz. U. 2002 r. , Nr

171, poz. 1397 z poin. zmianami), art. 3 Ustawy z dnia 20 grudnia 1996 r.

0

portach i

przystaniach morskich (tekst jedn. Dz. U. 2002 r., Nr 110, poz. 967 z p6in. zmianani) oraz
art. 5a-5c Ustawy z dnia 8 sierptlia 1996 r.

0

zasadach wykonywania uprawniel1

przysluguj'lcych Skarbowi Panstwa (Dz. U. 1996 r., Nr 106, poz. 493 z poin. zmianami).
3. Roman

Nojszewski,

oraz

Miroslaw

Bryska

reprezentuj1\.cy

Zarzltdc~

Kompensacji,

dzialaj1\.cego na rachunek Sprzedawcy, oswiadczaj'l nadto, ze na terenie opisanej w ust. 1 lit. a
powyzej nieruchomosci znajduj'l si ~ elementy infrastruktury technicznej zapewniaj'lcej
do portow lub przystatli morskich w rozunlieniu Ustawy z dnia 20 grudnia 1996 r.

0

dost~p

portach i

przystaniach morskicb (tekst jedn. Dz . U. 2002 r., Nr 110, poz. 967 z pozn. zmianami),
stanowi1l.ce wlasnosc Skarbu Panstwa i z mocy art. 5 us!. 1 tej ustawy wyl'lczone z obrotu .

§ 2.
[OJ dzialajqcy
a.

III

imieniu i na rzecz Kupujqcego oSlIIiadcza, ie:

reprezentowana przez niego spolka jest / nie jest cudzoziemcem w rozumieniu Ustawy z dtlia
24 marea 1920 r.

0

nabywaniu nieruchomosci przez cudzoziemcow (tekst jednolity Dz. U. z

2004 roku Nr 167, poz. 1758 z p6in. zmianami),
b. reprezentowana przez niego sp6lka jest / nie jest panstwow1l. osob'l prawn1\. w rozunlieniu art.
1a Ustawy z dnia 8 sierpnia 1996 r.

0

zasadach wykonywania uprawniet\ przysluguj1l.cych
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Skarbowi Panstwa (Dz. U. Nr 106, poz. 493 z pom. zmianami) i w stosunku do niej majll /
nie majll zastosowania ograniczenia przewidziane w art. 5 tej ustawy,
c.

reprezentowana przez niego spolkajest podatnikiem podatku od towarow i uslug VAT,

d. ZIIallY jesllllu sian prawny i jaktyczny rlichOIllOSci i lIieruchOIllOSci, 0 klorych 1II0wa W § 1 usl.
I IiI. a i b niniejszego aklu, lIie wnosi w tym zakresie jakichkolwiek zastrzeze", jak rowlliez
zrzeka si~ wobec Zarzqdcy KOlllpellsacji uprawnie,! z tytulu r~kojllli za wady jiryczne
wszyslkich rzecry ruchomych i nieruchomych stanowiqcych przedllliot /'Iilliejszej LllIIOWY,
e.

Kup,uqcemu znal1e sq uwarunkowaniajormal11o-prawne i jaktyczne towarryszqce zawarciu
lIiniejszej umowy, w szczegolnosci zl1any jest mil szczegolny stalus Sprzedawcy, wynikajqcy z
obj~cia

go normami Ustawy kOlllpellsacyjnej oraz konsekwencje nabycia skiadnikow

lIIajqtkowych Sloczni GdYllia S.A. w GdYlli w trybie okreSlonYIll przepisallli tej ustawy, jak
rowniei w pelni, bezwarunkowo i bez zastrzeien lel1 sian rzecry akcepluje,

f

Zgromadzellie Akcjollariusry (Wspolnikow) Kup'uqcego wyrazilo zgod~ l1a lIabycie prall', 0
klorych mowa w § 1

USI.

1 IiI. a i b lIi11iejszego aklu na rzecz Kupujqcego i zgoda ta wynika z

zalqczollego do niniejszego aktu odpisu uchwaly Zgrollladzenia Akcjonariuszy (Wspoillikow) z
dnia [oJ 2010 r. I lIabycie sklad11ikow nie wYlllaga zgody Zgrollladzel1ia Akcjonariusry
(Wspolnikow),

g. Kup1Uqcy zapoznal

si~

z dokullle11/acjq udoslW1lianq przez

Sprzedawc~,

odzwierciedlajqcq

sIan jaktyczny praz prawny, slallowiqcego przedllliol niniejszego aktu, zespolu skladnikow
lIlajqlkowych i nie wnosi w tylll zakresie jakichkolwiek zastrzezen.

§ 3,
Roman Nojszewski oraz Miroslaw Bryska, repreze11tujqcy

Zarzqdc~

KOlllpe11sacji, dzialajqcego na

rachunek Sprzedm,'cy oswiadczajq, te sprzedajl( Kupujqcelllu:
I. prmva hlitej opisane w § 1 usl. I lit. a niniejszego aktu, tj. prmvo utylkowania wiecryslego

nierucholllosci grulllowej, slanowiqcej dzialki gruntu nr: [oJ obszaru [oJ Ill' oraz [oJ obszaru

[oJ m', tj. Iqczl1ie obszaru [oJ III', polotonej w Gdyni oraz prawo wlasnosci budynk6w i
budowli 1Ia tak opisanYIII grullcie posadowionych, dla klorych Sqd Rejonowy w Gdyni,
Wydzial V Ksiqg Wieczyslych prowadzi ksi~g~ wieczyslq kw nr [oJ;
2. udzial w prmvie utylkowania wiecrystego nierucholllosci gruntowej opisanej w § 1 usl. 1 lit. b
niniejszego aklu, slanowiqcej drogi wewnefrzne, obejlllujqcej dzialki grunlu nr:
8412 obszaru 762 Ill' i 12212 obszanl 2.346 m' - w udziale wynoszqCYIll [oJ czttsci oraz
3511 obszaru 7.690111', 5611 obszaru 839 Ill', 5711 obszaru 2. 701 111', 6211 obszaru 362
m', 6311 obszarll 728 Ill', 6411 obszaru 1. 196 Ill', 6511 obszaru 254 Ill', 6811 obszaru
312 tn', 6911 obszarll 64Im', 7111 obszaru 2.079 Ill' oraz 3911 obszaru 1.296 Ill' - w
udziale WYl10szqCYIll [oJ
dla klDrej Sqd Rejonowy

IV

cz~sci,

Gdyni, Wydzial V Ksiqg Wiecrystych prowadzi ksi~g~ wiecryslq

Kw nr GDIYI0002278514 oraz
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3. rlichollloSci, ktorych lisla jest zalqczona do niniejszego aklu i - jako Zalqcznik nl' I - slallowi
nilliejszego aklu inlegralllq czeN:
l'tcznie za cenl' ['J (stownie: [*J), pod WlIrtlllkielll, i.e ZlIrzqd Morskiego Porlu Gdynill SA z siedzibq

w Gtlyni albo Skllrb PlIlistwlI lIie skorzyslajq z prawa pien..,okupu przy sprzedazy oroz prmva
pierWSZel?stwa przy oddaniu w uzylkowanie wieczyste i przeniesieniu prawa utytkowania l-Ilieczystego

lej nierllchomosci, zagwaranlowanych Iylll podmiolom przez arl. 4 usl. 1 i 2 oroz nastfljJne USlawy z
dnia 20 grudnia 1996 r. a pO/'lach i przyslaniach morskich (Ieksl jedn. Dz. U. 20021'. , Nr 110, paz.
967 z poin. zlIIiallami), zas {OJ, dzialajqcy w illlielliu i na rzecz KlIplljqcego oswiadcza, te zespol

skladnikow majqlkowych, okl'eslony w pkl 1, 2 i 3 niniejszego paragrafo pod Iym IVarunkiem i za
powyzszq cene kupuje.

§ 4.
Na cenl',
1.

0

kt6rej mowa w § 3 sktadaj't sil':

kwota [*J (stownie: ['J), stanowi'tca cenl' prawa ut.ytkowania wieczystego gruntu oraz
zwi'tzanego z nim prawa wlasnosci budynk6w i budowli, blizej opisanych w § 1 ust. I lit. a i b
oraz w § 3 pkt I i 2 niuiejszego aktu, kt6rych sprzedaz zwolniona jest od podatku od towarow i
uslug na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 10 Ustawy z dnia 11 marca 2004 r.
uslug

CDz. U . 2004 r., Nr 54, poz.

0

podatku od towar6w i

535 z pom. zrnianarni), a w odniesieniu do prawa uZytkowania

wieczystego gruntu - tahe na podstawie § 13 ust. 1 pkt 10 Rozporz'tdzenia Ministra Finansow z
dnia 28 !istopada 2008 r. w sprawie wykonania niektorych przepisow ustawy

0

podatku od

towar6w i usrug (Dz. U. 2008 r., Nr 212, poz. 1336);
2.

kwota [*J (stownie: [*J), stanowi'tca cenl' ruchomoki, kt6rych lista jest zal'tczona do niniejszego
aktu i - jako Zal'tcznik nr 1 - stanowi niniejszego aktu integraln't CZI'SC i kt6rych sprzedaz jest
opodatkowana podatkiem od towar6w i uslug w stawce 22%, przy czym cena bez podatku stanowi
kwotl' [*J (slownie: [*J), zas podatek od towarow i uslug stanowi kwotl' [*J (slownie: [*J).

§ 5.
SlrollY oswiadczojq, ze zobowiqzujq sie zmvrzec umow~ przeniesienia praw do zespolu skladllikow
majqtkowyeh, opisallego w § 1 Usl. 1 oraz § 3 niniejszego aklu W lerminie wskazallym przez Zarzqde~
Kompensaeji, przypadajqeym w eiqgu 21 (dwudzieslujedenJ dni po dniu:

_ w klorym bezskuleeznie uplynie IeI'm in do zlozenia oswiadezenia IV przedmioeie skorzyslania z prawa
pierwokupu przy sprzedazy oraz prmva pierwszellstwa przy oddaniu

uiylkowanie wieezysle i

IV

przeniesieniu prawa uiylkowania wieczyslego, zastrzezony na rzeez uprawnionyeh w arl. 4 usl. 5
USlmvy z dnia 20 grudnia 1996 r.

0

porlaeh i przyslaniaeh morskich (teksl jedn. Dz. U. 2002 1'., Nr

1J0, poz. 96 7 Z poil!. zmianami) albo
_ w ktorym dor~ezone zos/anq Sprzedawey oSwiadezenia wszystkich podmiotolV, ktorym przyslugllje

pralVo pien.,okllpu przy sprzedazy oraz prawo pierwsze»stwa przy oddaniu
przeniesieniu prawa uiytkowania wieezystego,
IV

0

IV

nieskorzyslaniu z /yeh praw,

zaleznosci od tego, ktore z /yeh zdarze» nas/qpi wezesniej.

uzylkowanie wieezys/e i

7
§ 6.
1.

[*J. dzialajqey w imieniu ina rzeez Kupujqeego oswiadeza, ie

IV

dniu [*J r. Kupujqey dokonal

na rzeez Sprzedawcy wplaty kwoty [*J (slownie: [*J), slallowiqeej
eeny,

0

klorej mowa w § 3 niniejszego alall, tj.

kwo/~

ez~sc

naleinose; z tylulu

[*J (slownie: [oj) na rachunek bankowy

Sprzedawcy, numer [*J, zas Roman Nojszewski oraz MiroslalV Bryska, reprezen/ujqcy
Zarzqdc~

Kompensacji, dzialajqcego na raehllnek Sprzedawcy oswiadezajq, ie Sprzedmvca

odnolowal jakl wplywu lej kwoty na wskazany rachunek bankowy.

[Ewentualnie: ustanowienie gwarancji bankowej jako zabezpieczenia zaplaty pozostalej

cz~sci

nalewosci z !ytulu ceny]

2.

Na poczel pozoslalej
Kupujqcego

IV

ez~sci

ceny w kwocie [*J zoslalo zaliezone wadium uiszczone przez

dniu [*j.
§ 7.

1. Strony zgodnie ustalajll, i.e wydanie zespolu skladnik6w majl\.tkowych, stanowil\.cego
przedmiot niniejszej umowy, blii.ej opisany w § 1 us!. 1 oraz § 3 niniejszego aktu, nastl\.Pi w
terminie ustalonym w umowie,

0

kt6rej mowa w § 5 niniejszego aktu, jednilie nie p6Zniej nii.

w terminie 30 (trzydziestu) od daty zawarcia tej umowy.

2.

Wydallie zespolu skladnikow majqlkowyeh,

0

laorym mowa

IV

uSI .

J powyiej stwierdzone

zoslanie pr%kolem zdawczo-odbiorczym, opatrzonym podpisami osob reprezenlujqeyeh obie
slrony umowy,

obj~/ej

zawinionego przez Iq

niniejszym alaem lub - w przypadku nieslawiennielwa jednej ze sIron.
slrol1~

- podpisem slrony slmvajqeej. Fakl nieslawiennielwa drugiej

slrony zoslanie w prolokole slwierdzony.

3. Z ehwilq wydania na Kupujqeego przeehodzq wszelkie

ei~iGly

i korzysci zwiqzane z

przedmiolem wydonia oraz niebezpieezelislwo przypadkowej ulraly tub uszkodzenia
przedmiotu wydania.
§ 8.
[W sytuacji gwarancji bankowej]

Slrony uSlalajq, ie zaplala kwoly [*J (slownie: [oj),

0

klorej mowa w § 6 usl. 2, slallowi

zapla/~

zaliczki i wywoluje skulki naslwujqee:
a. jeieli umowa przeniesienia prmv,

0

klorej mowa w § 5 niniejszego aklu nie zoslanie zawarta z

przyezyn, za laore odpowiedzialnose ponosi Sprzedawca, bqdi za klore odpowiedzialnosei nie
ponosi iadna ze siron albo odpowiedzialnose ponoszq obie slrony, Sprzedmvea ma obowiqzek
zwrocie na rzeez Kupujqeego kwot~ zaliezki w nominalnej wysokosci. Kupujqey zrzeka s i~
dochodzenia jakiehkolwiek roszezefl wobee Zarzqdey Kompensacji lub Sprzedawcy,
zwiqzanyeh z niedojseiem do skulku umowy przeniesienia praw w zakresie przekraezajqcym
warlo$!: pod/egajqcej zwrolowi kwoty zaliczki;

8
b. jeieli 111110Wa przeniesienia praw, 0 klorej mowo w § 5 niniejszego aklll nie zoslallie zawarla z
przyczyn, za hore odpowiedzialnose ponosi KlIpujqcy, SprzedalVca uprmvniony jesl do
odslqpienia od lImolVY objelej nilliejszym aklem, do zalrzymallia kIVoly lIiszczonej zaliczki
orGZ dochodzellia odszkodolVallia w klVocie przenoszqcej war/ose uiszc=ollej zaliczki; w celu
lISulliecia jakichkolwiek wqlpliwosci strollY zgodnie oswiadczajq, ie mimo odslqpienia od
umowy Sprzedmvca zachowllje IIprawniellie do zatrzymania klVOIy zaliczki

[W sytuacji zaplaty pelnej kwoty cenyJ
1.

Jeieli !lmowa przeniesienia prow, 0 klo/'ej mOlVa IV § 5 niniejszego akillnie zoslanie zmvar/a z
przyczyn, za hore odpowiedziaillose ponosi Sprzedmvca, bqdi za klo/'e odpolViedzialnosci nie
ponosi iadna ze siron alba odpolViedzialllose pOlloszq obie slrony, Sprzedml'ca
zwrocie na rzecz Kllplljqcego kIVole wplaconq Iylulem ceny

IV

/I/O

obowiqzek

nominalnej wysokosci.

Kupujqcy zrzeka sie dochodzenia jakichkollViek roszczen wobec Zarzqdcy Kompensacji Illb
Sprzedmvcy zwiqzanych z niedojscielll do Skulku u/l/owy przeniesienia praw w zak/'esie
przekraczajqcym warlose podlegajqcej zwrolowi kwoly eeny.
2.

Jeieli umowa przeniesienia prmv, 0 ktorej mowa w § 5 niniejszego aklU nie zoslanie zmvarla z
p/'zyczyn, za ho/'e odpowiedzialnose ponosi Kupujqcy, Sprzedawca up/'mvniony jesl wedlug
swego wybo/'u:
do odslqpienia od u/l/owy objetej niniejszym ahem, do tqdallia od Kupujqcego kary
umownej

W

wysokosci [OJ (s /ownie: [oJ) oraz dochodzenia odszkodowania

W

kwocie

przenoszqcej war/ose kary umowllej; w celu lIsuniecia jakichko/wiek wqlpliwosci
slrony zgodnie oswiadczajq, ie mimo odslqpienia ad umowy SprzedalVca zachowuje
uprmvniellie do tqdallia zap/aly kary umownej oraz, ie moze swojq wie/,zylelno,'e z
IyIU/U kary lIlIIownej /ub odszkodowania pOlrqcic z wie/,zylelnosciq wzajemnq
KlIpujqcego

0

zw/,ol kwoly ceny albo

do dochodzellia zmvarcia umowy przenoszqcej prawa slanolViqce przedmiol U/l/OWY,
objetej niniejszym ahem.

§ 9.
I. Roman

Nojszewsld

dzialaj~cego

umowy,

0

oraz

Miroslaw

Bryska,

reprezentuj~cy

na rachwlek Sprzedawcy oswiadczaj!!, i.e

Za~dc~

zobowi~j~ si~

Kompensacji,

- w terminie zawarcia

kt6rej mowa w § 5 niniejszego aktu - ustanowic na prawie uzytkowania

wieczystego zabudowanej nieruchomosci gruntowej ,
obszaru [oJ m' omz [oJ obszaru [oJ m',

tj . l~cznie

stanowi~cej

dzialld gruntu nr: [oJ

obszaru [oJ m' , dla kt6rej

S~d

Rejonowy w

Gdyni, Wydzial V Ksi~ Wieczystych prowadzi ksi~g~ wieczyst~ kw nr [oJ, na rzecz
kaZdoczesnego ui.ytkownika wieczystego nieruchomosci, blizej opisanej w § 1

US! .

1 lit. a

oraz § 3 pkt 1 niniejszego aktu sluzebnosc gruntow'l przejazdu i przecbodu, do kt6rej tresci
nalei.y prawo przejazdu i przechodu przez nieruchomosc obci~on!!, kt6rej przebieg i1ustruje

9
schemat graficzny. zahl.czony do rumeJszego aktu

- jako Zalll.cznik nr 2 - stanowi

niniejszego aktu integraJnll. cz~sc.
2.

[*J,

dzialajqcy W imieniu i na rzecz Kllpujqcego oswiadcza, ie zobowic£zuje si~ - w terllliflie

zawarcia UIIIOWY, 0 ktorej 1II0wa w § 5 niniejszego aktu - ustanowic na prawie uiylkowania
wieczystego flieruchollloSci grulltowej, blitej opisanej

IV

§ I list. I lit. a oraz § 3 pkt I

niniejszego aktu fla rzecz kaidoczesllego uiytkolVllika wieczystego lIierucholllosci grunlOwej,
stanowiqcej dzialki grlllltli nr:

[*J 11/',

[*J obszarll [*J Ill' oraz [*J obszaru [*J Ill',

dla klorej Sqd RejonolVY

wieczystq kw IIr

[*J

IV

tj. Iqczllie obszaru

CdYlli, Wydzial V j:Jiqg Wieczystych prolVadzi ksi~g~

silliebnosc g rlllllo wq przejazclll i przec/zodll, do kldrej treSci naleiy

prmvo przejazdll i przechodu przez flieruchollloSC obciqionq, ktorej przebieg ilustruje schelllat
grajiczny, zalqczollY do lIilliejszego aktZl i - jako Zalqcznik nr 2 - stanowi nilliejszego aktu
integralllq cz~sc.
3.

[*J,

dzialajqcy

IV

peill omocnicfwfI

illlieniu i lIa rzecz Kupujqcego oswiadcza, ie udziela

[*J

nieodwolalnego

do lIslano'wienia nQ prawie UZYlkowania wieczystego nierllchomosci

grulltowej, bliiej opisanej w § I ust. I IiI. b oraz § 3 pkt 2 lIiniejszego aktll, lIieodplatllej
slllzebnoSci gTlllllowej przejllzdll i przeclzodll na rzecz:
a. kaidoczesnego lIiytkownika wieczystego flierlichollloSci, stallowiqcej dzialki nr: 9112
obszaru 16.510 III' i 2412 obszaru 3.096 Ill', obktej

ksi~gq

CDI YI0005599412, prowadzonC£ przez Sqd Rejonowy

Cdy"i, Wydzial V j:Jiqg

II'

wieczystq lew IIr

Wieczystych;
b. kaidoczesnego uiytkowllika wieczystego lIierlichollloSci, stanowiqcej dzialki fir: 3312
obszaru 1.093 III', 8812 obszarll 5.685 III', 2011 obszarll 7351/7', 2511 obszaru 3.861
III', 5211 obszaru 539 III', 5311 obszarll 5.42 1 Ill', 2211 obszarll 65 Ill', obj~te ksi~gq

wieczystq lew nr CDI YI0002278514, prowadzollq przez Sqd Rejonowy
Wydzial VKsiqg Wieczystych i

dzialk~

fir 3112 obszaru 300 1/7',

IV

obj~tq ksi~gq

Cdyni,

wieczystq

lew nr CD1 YI0006570610, prowadzonqprzez Sqd Rejoflowy w CdYfli, Wydzial V Ksiqg
Wieczystych;
c.

kaidoczesnego lIiytkownika wieczystego nierucholllosci, stanowiqcej
obszarll 2.081 Ill'.

obj~tej ksi~gq

dzialk~

IIr 4511

wieczystq kw nr CDIYI0005487311, prolVadzollC£

przez Sqd Rejonowy IV Cdyni, IV Wydzial j:Jiqg Wieczystych,
d.

kaidoczesnego lIiytkolVnika wieczystego nierlicholllosci, stanowiqcej dzialki IIr: 28/ 1
obszaru 438 111',29/ 1 obszaru 918 111', 33/1 obszaru 2.116 Ill', 3411 obszaru 1.825 Ill',
4811 obszarll 1.212111',4911 obszaru 1.793 111',5511 obszaru 558 111', 5811 obszaru 346
III', 5911 obszarll867 III', 6011 obszaru 5.710 m', 6111 obszan.1 5.891 m', 85110bszarll

1.682 m', 3711 obszaru 2.354 m', 3811 obszaru 189 III', 4111 obszarll 550 Ill'. 4111
obszaru

472

III',

4211 obszaru

40

Ill',

obj~te

ksi~gq

IVieczystq

kw

III"

CD1 YI0002278514, prowadzonq przez Sqd Rejollowy W Cdyni, Wydzial V Ksiqg

10
Wieczystych i dzio.lki nrc 6611 obszo.ru 1.624 m', 6711 obszaru -1.624 m', 4411 obszo.rll
977 111', obj~le ksi~gq wieczyslq kw '" GD1 Y10003588616, prowo.dzollq przez SlId
Rejonowy w Gdyni, Wydzial V Ksiqg Wieczystych.
Peillolllocllictwo 10 obejmuje umocowallie do sklo.dallia wszelkich oswio.dczen woli i
wiedzy, podpisywania wszelkich dokumenlow, jak rowniez dokonywania pozoslalych
czynnosci prawnych i faktycznych, slutqcych jego reo.lizo.cji, w tym w szczegolnosci
ujawllienill uSlanowiollych slllzebnosci we wlruciwych ksi~gach wieczystych.
4.

[OJ, dzialajqcy w imielliu i na rzeez KlIpujqcego oswiadczo., ze zobowiqzuje
zawarcia umowy,

0

si~

- w lerminie

klDrej mowo. w § 5 nilliejszego o.klll - IIslo.nowic no. nieruchomosci, blitej

opisanej w § 1 USI. I iiI. a oraz § 3 pkt 1 niniejszego aklu - na podslawie art. 305' i naslfUJne
kodeksu cywilnego - na rzecz Sp/'zedawcy - slui.ebllosc przesylll, do klo/'ej Ireki nalety:

a. p/'o.wo korzyslanio. przez

Sprzedawc~

z calej lej nieruchomosci,

w celli kOllserwacji i

naprawy p/,zedmiolowych lIrzqdzen sluiqcych do przesylll gazow oraz cieczy, jo.k
rowniez zaopalrzenia w nie podlqczonych do sieci budynkow i urzqdzell - w zakresie
n iezb~dnym

b.

dla lego celu;

obowiqzek wlasciciela nien/chomosci obciqionej w zakresie powslrzymywo.nia si~ od
dzialGlI, klore uniemotliwilyby doslfUJ do urzqdzen przesylowych wybudowanych przez
Sprzedawc~

lub slanowiqcych jego wlasllosc.

5. Slutebnosci, 0 ktorych mowa

W

usl. 1, 2 i 4 [OJ, dzio./ajqcy w imieniu i na rzecz Kupujqcego,

zobowiqzuje si~ lIslanowi" nieodplatnie.
6.

[OJ. dzialajqcy w imieniu i na rzecz Kupujqcego oswiadcza, ze zobowiqzuje
zawarcia umowy,

0

si~

-

W

lerminie

klD/'ej mowa w § 5 niniejszego o.klu - uSlanowic na rzecz Sprzedawcy

nieodplatne, nieograniczone

11'

czasie,

prawo uiytkowania elemelllow infrastruklllry

lechnicznej posadowionych no. sto.nowiqcej przedmiol nilliejszego o.klu, nieruchomosci, bli=ej
opiso.nej w § 1 usl. I lit. a oraz § 3 pkl 1 niniejszego aklu, wymiellionych w zo.lqczniku do
lIiniejszej umowy, slanowiqcym - jo.ko Zo.lqcznik III' 3 - jej inlegro.lnq cz~sc.

§ 10.
Kosz/y niniejszego o.ktu, w tym koszty sqdowe, jo.k rowlliet koszly zo.wa/'cio. umowy przelliesienia pro.w,
o ktDrej 1110wa w § 5 niniejszego oklu, nie wylqczo.jqc kosz/ow sqdowych oroz innych oplol i podo/kDW,
ponosi Kupujqcy.

§ 11.
Na podslawie umowy

obj~lej

niniejszym aktem Roman Nojszewski oraz Miroslaw Bryska,

reprezentuj1l,cy Bud-Bank Leasing Sp6lk~ z ograniczon1l, odpowiedzialnosci1l, z siedzib1l, w Warszawie
- Zam\dc~ Kompensacji dzialaj1l,cego na rachunek Sprzedawcy, Ij. sp61ki pod finn1l, Slocznia Gdynia
S.A. z siedzib1l, w Gdyni i [*J dzialaj1l,cy w irnieniu i na rzecz Kupuj1l,cego, Ij. [*J wnosZ1\. do S'ldu
Rejonowego w Gdyni, V Wydzial Ksillg Wieczystycb, 0 dokonanie nast~puj1l,cych wpis6w:

11
w dziale ill ksi~gi wieczystej kw nr

'*'

roszczenia

0

ustanowienie na rzecz

Sprzedawcy, tj. spolki dzialajl\cej pod fuml\ Stocznia Gdynia S.A. z siedzibl\ w Gdyni
sluzebnosci przesylu
w dziale ill

0

ksi~gi

tresci bliZej opisanej w § 9 us!. 4 i 5 niniejszego aktu;
wieczystej kw nr

1*'

roszczenia

0

ustanowienie na rzecz

Sprzedawcy, tj. spolki dzialajl\cej pod fuml\ Stocznia Gdynia S.A. z siedzibl\ w Gdyni
prawa uzytkowania

0

treSci bliZej opisanej w § 9 us!. 6 niniejszego aktu.

§ 12.
Koszty tego aktu wynosZl\:----------------------------------------------------------------------------------------

[ ... j

Akl ten zostal odczytany,

przyj~ty

i podpisany.

