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Repertorium  A nr        /22                                                               
A K T     N O T A R I A L N Y
Dnia ………. roku dwa tysiące dwudziestego drugiego (……), przede mną ………. - notariuszem w …….., w mojej Kancelarii Notarialnej 
w ………..przy ul. …………..
stawili się: 
Tożsamość stawających notariusz ustaliła na podstawie okazanych  
dowodów osobistych, powołanych przy imionach i nazwiskach.  
UMOWA    SPRZEDAŻY
§ 1. X powołując się na treść księgi wieczystej …prowadzonej przez Sąd Rejonowy w ………..Wydział Ksiąg Wieczystych oświadcza, że: 
- jest właścicielem nieruchomości gruntowej położonej w miejscowości ……..
  ul. ……… gminie ………, powiecie ……, województwie  …….., 
  o powierzchni ………….., składającej się z działek …….,
- działy I-Sp, III i IV tej księgi wieczystej wpisów nie zawierają, 
- nie zarejestrowano do tej księgi wieczystej wzmianki o wniosku, 
- w dacie nabycia był stanu cywilnego …., obecnie jest stanu cywilnego ….,
- przeciwko niemu nie toczy się postępowanie egzekucyjne, 
- opisana nieruchomość wolna jest od ograniczonych praw rzeczowych, długów, 
  zajęć, roszczeń i obciążeń na rzecz osób trzecich, 
- do dnia dzisiejszego nie zostały zawarte z osobami trzecimi żadne umowy -----
  mające na celu zbycie lub obciążenie przedmiotowej nieruchomości.
Z wypisu z rejestru gruntów z dnia …….. nr kancelaryjny ……… wydanego przez ……. wynika, że działki ….położone są w ……… przy ul. …., obrębie …….., jednostce rejestrowej …., jednostce ewidencyjnej ….., powiecie …….., województwie ….., w opisie użytku wpisano ..., mają powierzchnię …
          Z wypisu z planu zagospodarowania wydanego przez …..w ……w dniu nr  wynika, że ….
         Z zaświadczenia wydanego przez …. w dniu …. nr wynika, że działki … położone w obrębie ….., gminie …..nie zostały objęte sporządzoną przez …… na lata ….. inwentaryzacją stanu lasów, nie sporządzono dla tych działek uproszczonego planu urządzenia lasu oraz nie wydano decyzji na podstawie -----inwentaryzacji stanu lasu w oparciu o art. 19 ust. 3 ustawy z dnia 28 września ---1991 r. o lasach. 
Stawający oświadczają, że opisane działki nie są zabudowane.
§ 2. X opisane w § 1 tego aktu niezabudowane działki ….położone 
w miejscowości ….. ul. ….., o powierzchni ….. ha sprzedaje Y za cenę …….. złotych, a Y nieruchomość tę za wymienioną cenę kupuje.
§ 3. Wymieniona w § 2 cena sprzedaży została w całości zapłacona ------- co potwierdza sprzedający.  
§ 4. Wydanie przedmiotu umowy w posiadanie kupującego już nastąpiło.
§ 5. Koszty aktu ponosi kupujący.  
§ 6. Y oświadcza, że zobowiązuje notariusza, aby wykonując obowiązek złożenia wniosku - działając na podstawie art. 79 pkt 8 a ustawy z dnia 14 lutego 1991 r. Prawo o notariacie, dokonała czynności polegającej na złożeniu za -------pośrednictwem systemu teleinformatycznego wniosku wieczysto-księgowego ---obejmującego następujące żądanie ………..
Notariusz poinformowała stawających o:  
1) brzmieniu art. 626 (4) Kodeksu postępowania cywilnego, w szczególności  
    o tym, że w przypadku wniosków składanych przez notariusza obowiązek  
    poprawienia lub uzupełnienia wniosku spoczywa na stronie czynności  
    notarialnej, 
2) brzmieniu przepisów rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia ---------
    6 października 2015 r. w sprawie pobierania przez notariuszy opłat sądowych 
    od wniosków o wpis w księdze wieczystej i ich przekazywania sądom oraz ---
    prowadzenia ewidencji pobranych opłat sądowych (Dz.U. z 2015 r. poz. 
   1645).
Opłata sądowa …. złotych pobrana przy niniejszym akcie będzie zarejestrowana w repertorium A pod numerem złożonego wniosku wieczysto-księgowego. 
§ 7. Notariusz pouczyła kupujących o przysługującym Naczelnikowi Urzędu Skarbowego prawie do określenia, podwyższenia lub obniżenia wartości przedmiotu umowy oraz o obowiązku zapłaty zaległości podatkowej wraz  
z odsetkami za zwłokę, w przypadku określenia lub podwyższenia wartości  
przedmiotu umowy przez Naczelnika Urzędu Skarbowego.  
§ 8. Notariusz pouczyła kupujących o obowiązkach wynikających z przepisów ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (j.t. Dz.U. 
z  2019 r., poz. 1170). 
§ 9. Pobrano gotówką :
1. tytułem podatku od czynności cywilnoprawnych na podstawie ustawy z dnia -
    9 września 2000 r. o podatku od czynności cywilnoprawnych -------------------
    (t.j. Dz.U. z 2020 r. poz. 815 z późn. zm.)
2. na podstawie ustawy z dnia 28 lipca 2005 r. o kosztach sądowych --------------
    w sprawach cywilnych (t.j. Dz.U. z 2021 r., poz. 2257 ze zm.) 
3. na podstawie § 3 pkt 5 w związku z § 6 pkt 17, § 16 i § 12 rozporządzenia ---- 
    Ministra Sprawiedliwości z dnia 28 czerwca 2004 r. w sprawie -----------------
   maksymalnych stawek taksy notarialnej (t.j. Dz.U. z 2020 r., poz. 1473 z późn. 
   zm.) 
4. na podstawie art. 5 ust. 1 pkt 1, art. 29 ust. 1, art. 41 ust. 1 i art. 46 a ustawy --
    z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (t.j. Dz.U. z 2021 r., ---
    poz. 685). 
Akt ten został odczytany, przyjęty i podpisany. --------------------------------

