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Repertorium A nr                    / 2022

AKT NOTARIALNY

Dnia … dwa tysiące dwudziestego drugiego roku (……...2022r.) przede mną notariuszem

Janiną Przykładową, w Kancelarii Notarialnej w Mieście przy ulicy Przykładowej 1/2, stawił się:

------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Jan Kowalski, imiona rodziców: ….., dowód osobisty ….. ważny do dnia …….r., PESEL

001234567890, według oświadczenia zamieszkały: 01-234 Miejscowość, ulica Zwyczajna 9/10.

Tożsamość Stawającego notariusz ustaliła na podstawie okazanego dokumentu tożsamości,

którego numer wpisała obok Jego nazwiska. -----------------------------------------------------------------

OŚWIADCZENIE O PODDANIU SIĘ EGZEKUCJI

§1. 1. Stawający oświadcza, że dnia ……….. 2022 roku zawarł z Markiem Nowakiem,

posiadającym PESEL 000987654321, umowę najmu lokalu mieszkalnego nr 15 (piętnaście)

położonego w Mieście przy ulicy Wyjątkowej nr 22 (Umowa Najmu Okazjonalnego Lokalu

Mieszkalnego), na podstawie której Marek Nowak – Wynajmujący, wynajął Janowi

Kowalskiemu – Najemcy, wyżej wskazany lokal mieszkalny, zwany dalej Lokalem, na okres od

dnia 18 lipca 2022 roku do dnia 31 maja 2023 roku. --------------------------

2. Zgodnie z postanowieniami wyżej powołanej Umowy Najmu Okazjonalnego Lokalu

Mieszkalnego: ------------------------------------------------------------------------------------------------------

a) Wynajmujący oddał Najemcy wyżej opisany lokal do używania wyłącznie w celach

mieszkaniowych, ---------------------------------------------------------------------------------------------------

b) po upływie określonego wyżej okresu umowa przestaje obowiązywać bez uprzedniego

wypowiedzenia, ----------------------------------------------------------------------------------------------------

c) każda ze Stron może rozwiązać umowę niezależnie od okresu na jaki została zawarta w

przypadku naruszenia przez drugą Stronę warunków najmu o jakich mowa w Umowie Najmu
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Okazjonalnego Lokalu Mieszkalnego, Ustawie o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym

zasobie gminy i o zmianie kodeksu cywilnego oraz w Kodeksie cywilnym. -----------------------------

3. Stosownie do postanowień stosunku najmu, wyżej powołanego, Najemca zobowiązany jest

zwrócić Wynajmującemu Lokal, w terminie wskazanym w żądaniu określonym w art. 19d ustawy

z dnia 21 czerwca 2001 roku o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o

zmianie kodeksu cywilnego, w stanie nie pogorszonym od stanu, w którym go zasiedlił, z

uwzględnieniem normalnego zużycia wynikającego z bieżącej eksploatacji, opróżniając go na

własny koszt z wniesionych do niego rzeczy. -----------------------------------------------------------------

§2. Jan Kowalski oświadcza, że co do obowiązku opróżnienia i wydania Markowi Nowakowi

przedmiotowego lokalu mieszkalnego nr 15 położonego w Mieście przy ulicy Wyjątkowej nr 22,

wraz z osobami, które uprawnienia do zamieszkiwania w tym lokalu wywodzą z Jego praw do

tego lokalu – w terminie wskazanym w żądaniu określonym w art. 19d ustawy z dnia 21 czerwca

2001 roku o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie kodeksu

cywilnego, poddaje się egzekucji wprost z tego aktu notarialnego na podstawie art. 777 §1 pkt

4 Kodeksu postępowania cywilnego, dodając, że zdarzeniem, od którego uzależnione jest

wykonanie obowiązku, jest doręczenie mu – oświadczającemu - żądania wierzyciela, o którym

mowa w art. 19d ustawy o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie

kodeksu cywilnego.

§3. Jan Kowalski oświadcza, iż w przypadku wykonania egzekucji obowiązku opróżnienia i

wydania lokalu przeniesie się do lokalu mieszkalnego nr 9 położonego w Warszawie przy ulicy

Prostej nr 2, dla którego Sąd Rejonowy w Warszawie XX Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi

księgę wieczystą Kw nr (NR Księgi Wieczystej), którego właścicielką jest Marta Rendińska. --

Nadto Jan Kowalski oświadcza, że dwukrotne awizowanie przesyłki wysłanej na adres: 01-234

Miejscowość, ulica Zwyczaj 22 m. 15, uznaje się za doręczoną adresatowi.

§4. Koszty tego aktu ponosi Stawający.  -----------------------------------------------------------------------

§5. Wypisy aktu można wydawać Stawającemu i Wynajmującemu w dowolnej ilości. ----------------

§6. Administratorem danych osobowych jest Kancelaria Notarialna Janiny Przykładowej, ulica

Przykładowa 1/2, 01-234 Miasto. Dane są przetwarzane w celu świadczenia usług notarialnych

oraz obsługi Stron czynności notarialnych. Podanie danych osobowych wynika z obowiązku

prawnego. Podstawą przetwarzania danych jest między innymi Ustawa z dnia 14 lutego 1991 roku

Prawo o notariacie (Dz. U. 2017, poz. 2291) oraz Ustawa z dnia 06 lipca 1982 roku o księgach

wieczystych i hipotece (Dz.U. z 2017, poz. 1007). Notariusz informuje, że zgodnie z przepisami,

osoba której dane osobowe będą przetwarzane ma prawo do wglądu do swoich danych i ich

poprawiania, wnioskowania o zmianie treści danych, ich usunięcia, przeniesienia, zaprzestania
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przetwarzania, cofnięcia zgody lub wniesienia skargi do organu nadzorczego. Dane będą

przetwarzane przez czas wynikający z przepisów prawnych. ----------------------------------------------

Pobrano:
a) na podstawie art. 19a ust. 7 ustawy z dnia 21 czerwca 2001 roku o ochronie praw lokatorów,
mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego (tekst jednolity Dz. U. z 2018 roku, poz.
1234 z późn. zm.), w związku z art. 2 ust. 4 ustawy z dnia 10 października 2002 roku o minimalnym
wynagrodzeniu za pracę (Dz. U. z 2017 roku, poz. 847 z późn. zm.) i rozporządzeniem Rady Ministrów z
dnia 14 września 2021 roku w sprawie wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę oraz wysokości
minimalnej stawki godzinowej w 2022 roku: ---------------------------------------------------------------- zł
b) na podstawie §12 rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 28 czerwca 2004r. w sprawie
maksymalnych stawek taksy notarialnej (Dz.U. 2013, poz. 237) za dwa wypisy tego aktu wydane za
odrębnymi numerami Repertorium A kwotę ----------------------------------------------------------------- zł
c) na podstawie art. 5 ust. 1 pkt 1 i art. 41 ustawy z dnia 11 marca 2004r. o podatku od towarów i usług
(Dz.U. Nr 177, poz. 1054) podatek VAT w stawce 23 % tj. kwotę --------------------------------------- zł
Łącznie pobrano -------------------------------------------------------------------------------------------------- zł

Akt  został odczytany, przyjęty i podpisany.


