
Repertorium A Nr 7456/2012 

 

AKT NOTARIALNY 

 

Dnia dwudziestego trzeciego listopada dwa tysiące dwunastego roku (23.11.2012) przed 

Janem Kowalskim, notariuszem w Warszawie, mającym Kancelarię Notarialną w Warszawie 

przy ul. Cichej 134 stawili się: 

1) Jan Nowak, syn Karola i Marty, zamieszkały w Poznaniu przy ul. Słonecznej 245, zwany 

dalej Sprzedającym, 

2) Tomasz Król, syn Jerzego i Bożeny, zamieszkały w Warszawie przy ul. Krótkiej 146, 

zwany dalej Kupującym. 

Tożsamość stawających notariusz ustalił na podstawie: 

ad 1 - dowodu osobistego ANT 234587 

ad 2 - dowodu osobistego ANR 264521 

 

UMOWA PRZEDWSTĘPNA SPRZEDAŻY NIERUCHOMOŚCI 

 

§ 1. Sprzedający oświadcza, że: 

1) jest właścicielem niezabudowanej nieruchomości, położonej w Piasecznie  przy ul. 

Różanej nr 123, oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka nr 256 o powierzchni  

1200 m2 (jeden tysiąc dwieście metrów kwadratowych), objętej księgą wieczystą KW 

Nr 23456, prowadzoną przez Sąd Rejonowy w Piasecznie - Wydział Ksiąg 

Wieczystych, 

2) działy III i IV wymienionej księgi wieczystej nie wykazują żadnych obciążeń, 

3) wpisy w księdze wieczystej do dnia dzisiejszego nie uległy zmianie, 

4) wyżej opisana nieruchomość nie jest obciążona długami, ograniczonymi prawami 

rzeczowymi, w tym hipoteką przymusową, lub zobowiązaniami, do których mają 

zastosowanie przepisy ustawy z dnia 29 lipca 1997 r. - Ordynacja podatkowa, oraz 

roszczeniami osób trzecich, 

5) zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego (uchwała Rady 

Gminy nr 1534/2012 z dnia 7 maja 2012 r.) nieruchomość opisana powyżej 

przeznaczona jest na cele budownictwa jednorodzinnego. 

6) nieruchomość opisana wyżej została nabyta przez Sprzedającego przed zawarciem 

związku małżeńskiego. 



§ 2. Sprzedający zobowiązuje się sprzedać Kupującemu nieruchomość opisaną w § 1 umowy 

za cenę 250.000,- (dwieście pięćdziesiąt tysięcy) złotych. 

§ 3. Kupujący zobowiązuje się kupić nieruchomość opisaną w § 1 umowy za cenę określoną 

w § 2 umowy. 

§ 4. Strony zobowiązują się zawrzeć umowę przyrzeczoną w terminie do dnia 31 stycznia 

2013 roku. 

§ 5. Zapłata ceny oraz wydanie nieruchomości nastąpi w dniu zawarcia umowy 

przyrzeczonej. 

§ 6. Wydanie nieruchomości nastąpi w terminie do dnia 31 stycznia 2013 roku.  W tym 

terminie  sprzedający zobowiązuje się sprzedaną nieruchomość wydać nabywcy, i co do tego 

obowiązku sprzedający poddaje się rygorowi egzekucji wprost z niniejszego aktu, stosowanie 

do art. 777 §1 pkt 4 Kodeksu postępowania cywilnego. 

§ 7. Tytułem zadatku Kupujący wpłaca Sprzedającym kwotę 25.000,- (dwadzieścia pięć 

tysięcy) złotych, co Sprzedający kwituje przez podpisanie niniejszej umowy. 

§ 8. Koszty zawarcia niniejszej umowy oraz umowy przyrzeczonej ponosi Kupujący. 

§ 9. Notariusz poinformował strony umowy o treści przepisów art. 64, 389 i 390 k.c. oraz o 

możliwości złożenia przez strony wniosku do Sądu Rejonowego w Piasecznie - Wydział 

Ksiąg Wieczystych o wpisanie w dziale III księgi wieczystej KW 23456 roszczenia o 

przeniesienie własności nieruchomości. 

§ 10. Wypisy aktu można wydawać stronom w dowolnej liczbie. 

§ 11. Pobrano: 

(...) 

 

Akt ten odczytano, przyjęto i podpisano. 

 

 

................ 

(notariusz)  

  

 

 

 


