RepertoľiumE

AKT NOTARIATNY
Dnia

stawili się
1.

Alan Konrad Aleksandrowicz,Iegitymujący się dowodem osobistym

Zastępca Prezydenta Miasta Gdańska, działa)ący w imieniu Gminy Miasta Gdańska,

NIP 583001'1'969, REGON 1'91675570, na podstawie pełnomocnictwa

zwanej dalej,,Gmin q" lub,,P o dmiotem Publicznym",-

----

-

2,Luiza Gruntkowska,

3. Mikołai Krzysztof Konopka, legitymujący się dowodem osobisým

Stawający ad 2 i ad 3 jako WiceprezesiZarządu GGI Dolne Miasto Spółki z ograniczoną

odpowiedzialnością z siedzibą w Gdańsku [adres: 80-298 Gdańsk ulica Budowlanych nr

48), wpisanej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru
T

Sądowego

prowadzonego przez Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ VII Wydział Gospodarczy Kra)owego

Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000635849, NIP: 5842752921', REGON:
365349300, kapitał zakładowy w wysokości 5'000,00 (słownie: pięć tysięcy złotych),

działaiącei w imieniu GGI Dolne Miasto Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
Spółki komandytowei z siedzibą w Gdańsku (adres: 80-298 Gdańsk ulica Budowlanych

nr

48), wpisanej

do rejestru

przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego

prowadzonego przez Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ VII WydzĺałGospodarczy Krajowego

Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000638432, NIP: 584275338I, REGON:
365461'729, jako komplementariusz uprawnĺony do samodzielnej reprezentacji tej
spółki komandytowej,

adľes dla korespondencji: B0-1'75 Gdańsk, ulica Leszczynowa 6,----------zwanej da|ej,,Partnerem Prywatnym",

przy Czym Gmina

i

Partner Prywatny zwani są dalej łącznie ľównież ,,Stronami" lub

,,Partnerami",bądż kazda z osobna ,,Stronq" |ub ,,Partnerem".-----

Tożsamośćstawających stwierdziłem na podstawie okazanych dowodów
osobistych, których numery i terminy ważnościwypisałem wyże) obok ich nazwĺsk, przy

czym zapewnili oni, że nie zachodzą przesłanki określoneW art. 50 w zw'

z

art 46

ustawy z dnia 06 sierpnia 201,0 roku o dowodach osobistych (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz.
653 z pőźn. zm'), uprawnienia stawających ad Z i ad 3 do łącznego działania w imieniu

GGI Dolne Miasto Spółki

z

ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą

w

Gdańsku

ustaliłem na podstawie informacji odpowiadającej odpisowi aktualnemu z rejestru
przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pobranej dniaZ2listopada 20].9 roku

o

godzinie 08:58:L0 na podstawie art. 4 ust 4aa ustawy z dnia 20 sierpnia 1,997 roku

o

Krajowym Rejestrze Sądowym (t.j. Dz. U'z2019 r'poz' 1500 z pőźn' zm.), posiadającej
moc dokumentu wydawanego przez Centralną Informację, nie wymagającego podpisu i
pieczęci, zaśuprawnienia GGI Dolne Miasto Spółki z ograniczoną odpowiedzialnościąz

siedzibą w Gdańsku do dzĺałaniaw imieniu GGI Dolne Miasto Spółka

z

ograniczoną

odpowiedzialnością Spółki komandytowe) z siedzibą w Gdańsku ustaliłem na podstawie
informacji odpowiadającej odpisowi aktualnemu z rejestru przedsiębiorców Krajowego
Rejestru Sądowego pobranej dnia 22 listopada 2019 roku o godzinie 08:57:].5 na
2

podstawie art. 4 ust 4aa ustawy z dnia 20 sierpnia 1997 roku o Krajowym Rejestrze
Sądowym (t.j. Dz. U.

z 20Í9 r' poz' 1500 z pőźn' zm'J,

posiadającej moc dokumentu

wydawanego przez Centralną Informację, nie wymagającego podpisu

i

pieczęci, przy

czym stawający ad 2 i ad 3 zapewnili, że stan wpisów w ľejestrze przedsiębiorców KRS

jest zgodny

z rzeczywistym

stanem prawnym

i nie

uległ zmianie, a ponadto, że nie

zostali odwołani zZarządu komplementariusza Partnera Prywatnego, atakże, że sposób

reprezentacji Partnera Prywatnego nie uległ zmianie, a w szczegőlności, że GGI Dolne

Miasto Spółka

z

ogranlczoną odpowiedzialnością z siedzibą

w Gdańsku nĺe została

pozbawiona prawa do ľeprezentacji Partnera Prywatnego, a ponadto, że ani Partner
Prywatny ani jego komplementariusz nie są w stanie upadłościani likwidacji, nie zostało
otwarte ich postępowanie naprawcze ani restrukturyzacyjne, ani nie istnieją podstawy

wszczęcia względem którejkolwiek z tych spółek postępowania upadłościowegolub
restrukturyzacyjnego, ani też postawienia ich W stan likwidacjĺ, ani też - zgodnie z ich
najlepszą wĺedzą - żadna osoba trzecia nie wystąpiła z takimi wnioskami; stawający ad

1 zapewnił, że udzíelone mu pełnomocnictwo nie wygasło, nie zostało zmienione ani
odwołane.

PREAMBUŁA

L'

W dniu 22'11''2019 r. Strony zawarły umowę o partnerstwie publiczno-pryvvatnym
[Umowę o PPP);

Z. Podmiot Publiczny realĺzuje wraz z Paľtnerem Prywatnym Przedsięwzięcie
polegające na zagospodarowaniu obszaru dawnej zajezdni tramwajowej na Dolnym

Mieściew Gdańs

3. Stľony wyraziły wolę wspólnego zrealizowania Przedsięwzięcia w

celu

kompleksowego zagospodarowania obszaru dawnej za)ezdni tľamwajowej na
Dolnym Mieściew Gdańsku,łączącego w sobie cele publiczne i komercyjne;

4' W

ramach Przedsięwzięcĺa Partner Prywatny wykona, poza obiektami Celu

Publicznego, także obiekty Celu Komercyjnego na Nieruchomościach Celu
Komercyinego, których ekspIoatacja uprawnia Partnera Pľy$/atnego do
3

pobierania pożytków, stanowiących wynagrodzenie dla Paľtnera Prywatnego za
zr ealrizow ani e Pľze dsięwzi

5.

zamiarem Stron jest zawarcie Przyrzeczonej Umowy Sprzedaży Nieruchomości

Celu Komercyjnego W odniesieniu do każdej z NieľuchomościCelu
Komercyinego, w przypadku spełnienia przez Partneľa Prywatnego warunków
określonych w Przedwstępnei Warunkowej Umowie Sprzedaży Nieruchomości,

Strony zawarły Umowę o następującej treści

Rozoznł,I
DEľuĺlcJr

Strony ustaliły, Że uŻyte w ninieiszej Umowie wyrażenia będą miały następujące
znaczenie nadane im w Umowie o PPP, przy czym jeżeli pomiędzy tymi samymi
wyrażeniami użytymi w ninieiszej Umowie

i

Umowie o PPP występować będzie

rőżnica, pierwszeństwo mają postanowienia Umowy o PPP:

L

Budowa

_

naleŻy przez

to rozumieć ogőł czynności prawnych

i

faktycznych

podejmowanych przez Paľtnera Pľywatnego W ramach realizacji Przedsięwzięcia,

polegających na wybudowaniu obiektów Celu Publicznego

Komeľcyinego zgodnie

z

i

realizację Celu

Dokumentacią Projektową, ustaleniami MPZP,

Koncepcją urbanistyczno_architektoniczną, postanowieniami Umowy o PPP oraz
przepisami Prawa.

z' Cel

Publiczny

i zabudowę

w

-

na\eży przez

to

rozumieć kompleksowe zagospodarowanie

Nieruchomości Celu Publicznego, zgodnie z MPZP i Umową o PPP,

a

szczegőlności Koncepcją uľbanistyczno-architektoniczną. Zagospodarowanie,

którym mowa powyżej ma na celu rewaloryzację obszaru ĺnwestycyjnego poprzez
stwoľzenie spójnej zabudowy, poprawę jakościprzestrzeni publicznej
o

i ĺnfľastruktury techn iczne),

z jednoczesnym usprawni eniem funkcj onalności układu

komunikacyjnego Dolnego Miasta oraz stworzenie bazy infrastrukturalnej dla
społecznych działań rewitalizacyjnych'

4

3' Cel Komeľcyiny - należy przez to rozumieć zagospodarowanie i zabudowę
Nieruchomości Celu Komercyjnego, zgodnie z MPZP i Umową o PPP, a w
szczególności Koncepcią uľbanistyczno_architektoniczną

4'

Decyzje Budowlane

-

należy przez to rozumiećw szczególności wszelkie decyzje,

zgody, pozwolenia, uzgodnienia, stanowiska organów lub instytucji publicznych, w
tym brak sprzeciwu takich podmiotów, oraz inne akty administracyjne niezbędne do

realizacji robót budowlanych w ramach Przedsięwzięcia, w tym przede wszystkim
decyzje o zatwierdzeniu projektu budowlanego i udzieleniu pozwolenia na budowę.

5. Dokumentacja Proiektowa -

należy przez to ľozumieć kompletną dokumentację

projektową, przygotowaną przez Partnera Prywatnego, zgodną

z Prawem,

w

szczegőlności z Prawem budowlanym oraz Umową o PPP, niezbędną do uzyskania

Decyzii Budowlanych

i

Budowy obiektów

w

ramach Pľzedsięwzięcia,

W

szczególności Proj ekt Budowlany

6' Dzień Roboczy -

należy przez to rozumieć dni od poniedziałku do piątku, z

wyjątkiem dni ustawowo wolnych od pracy
7

'

Etap/Etapy - naleŻy przez to rozumie ć częściPrzedsięwzięcia w zakresie realizacji

obiektów Celu Komercyinego, zgodnie z podzĺałem określonymW
Harmonogramie

B. Etap I - V należy pYzez to rozumieć realizowanie Przedsięwzięcia w

zakresie

obiektów Celu Komercyjnego przez Partnera Prywatnego W częściokreślonej w
ofercie, w terminach

i

zakresie określonymw Harmonogramie, kończący się

uzyskaniem ostatecznej decyzji
dokonaniem zawiadomienia

o

o

udzieleniu pozwolenia na użytkowanie lub

zakończeniu budowy przyjętym bez sprzeciwu,

zgodnie z Pľawem budowlanym dla ostatniego z obiektów Celu Komercyjnego
wchodzących w skład Etapu I - v. -------

9. Harmonogľam -

należy przez to rozumieć dokument sporządzony przez Partnera

Prywatnego, stanowíący załącznik do oferty, wskazujący w szczególności: okres

Realizacji Pľzedsięwzięcia [określony w latach i miesiącach wraz z podaniem
konkretnych terminów dla kluczowych zdarzeń), szacowane koszty realizacji
obiektów wrazz podaniem źrődełich finansowania.
1-0.

Koncepcja urbanistyczno-aľchitektoniczna _ na|eży przez to rozumieć wykonane

przez Partnera Pľywatnego opracowanie wraz z pozywną opĺnią organu
konserwatorskiego, zgodne z wymaganiami i warunkami określonymiw
5

dokumencie pod nazwą,,Opis Warunków Partnerstwa", stanowiące załącznik do

oferty, na podstawie którego Partner Prywatny dokona Zaproiektowania

i

Budowy i wybuduje obiekty w ramach Przedsięwzięcia
11.

MPZP - należy przez to rozumieć uchwałę Rady Miasta Gdańska Nr LII/1775/2006 z

dnia 29 czerwca 2006 roku w sprawie uchwalenia miejscowego

planu

zagospodarowania przestrzennego Śródmieście, rejon Dolnego Miasta części
mieszkaniowej w mieścieGdańsku (ozn' 1'124) opublikowaną w Dz' U. Woj. Pom.
Nr 97, poz. 201'0 z dnia ].5 września 2006 roku, uchwałę Rady Mĺasta Gdańska Nr

XXXV/1053/2005 z dnia L7 lutego 2005 roku w sprawie uchwalenia miejscowego

planu zagospodarowania przestrzennego Śródmieście, rejon Dolnego Miasta w
mieście Gdańsku (ozn. 1113) opublikowaną w Dz' U. Woj. Pom. Nr 52, poz.10030 z

dnia ]. czerwca 2005 roku oraz uchwałę Rady Miasta Gdańska Nr XIV/455/2003 z

dnia 30 października 2003 roku W sprawie uchwalenĺa miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego Śródmieście rejon ulic Chłodnej ĺ Sadowej w
mĺeścieGdańsku (ozn.71'32) opublikowaną w Dz'U' Woj. Pom' Nr 149, poz.2633 z
dnia 26lĺstopada 2003 roku, jak również inne miejscowe plany zagospodarowanĺa

przestrzennego obowiązujące obecnie

lub W

przyszłościdla obszaru

Przedsięwzięcia.
]-2.Nieruchomości _ należy przez to rozumieć zbíorcze oznaczenie Nieruchomości
Celu Komercyinego oraz NieľuchomościCelu Publicznego.
13'

-

NieľuchomościCelu Komercyinego

na\eży przez to rozumieć nieruchomości

stanowiące własnośćPodmiotu Publicznego, na których będą realizowane obiekty
Celu Komercyjnego i które zostaną sprzedane Partnerowi Prywatnemu W ramach

Przedsięwzięcia, Wzőr Przedwstępnei Waľunkowei Umowy Sprzedaży
NieruchomościCelu Komeľcyinego stanowi Załącznik nr L7 do Umowy.
Nieruchomości Celu Komercyjnego wskazane są W Wykazie Nieľuchomości,
stanowiącym Załącznik nr L2 do Umowy.
14.

-

to rozumieć nieruchomości
stanowiące własnośćPodmiotu Publicznego, które zostaną udostępnione
Partneľowi Prywatnemu na cele budowlane w ramach Przedsięwzięcia, na
których zostaną zrealizowane obiekty Celu Publicznego. Nieruchomości Celu

Nieruchomości Celu Publicznego

na\eży przez

Publicznego wskazane są w Wykazie Nieruchomości, stanowiącym Załącznik nr
LZ do Umowy
6

15.

obiekt/obiekty

naleŻy przez

to rozumieć wszelkie obiekty budowlane w

rozumieniu art' 3 pkt ]. Prawa budowlanego WraZ z instalacjami

i

urządzeniami

technicznymi, które Zostaną wybudowane przez Partnera Prywatnego W ramach

Przedsięwzięcia.
16.

obiekty Celu Komercyinego - należy przez to rozumieć obiekty wybudowane w
ramach Przedsięwzięcia przez Partnera Prywatnego na Nieruchomościach Celu

Komeľcyinego, zgodnie z postanowieniami MPZP oraz UmoWý, W szczególności
zgodnie z Koncepcią urbanistyczno _ architektoniczną i przepisami Prawa.
17.

obiekty Celu Publicznego

-

naleŻy przez to rozumieć obiekty, które zostaną

wybudowane i zagospodarowane na NieľuchomościachCelu Publicznego zgodnie

z Wytycznymi dotyczącymi realizacji obiektów Celu Publicznego, stanowiącymi
Załącznik nr 11 do Umowy oraz postanowieniami MPZP oľaz Umową, a W
szczególności Koncepcią urbanistyczno-aľchitektonicznąi przepisami Prawa,_-18.

obszar Pľzedsięwzięcia

-

należy przez to rozumieć teren, na którym zostanie

zr ea|izowane Pľzedsięwzięcie, obejmuj ący Nieruchomości.
].9.

oferta

-

należy przez to rozumieć ofertę wraz

z

załączníkami, złożonąprzez

Partnera Pľywatnego, stanowiącąZałącznik nľ 1 do Umowy o PPP.Załącznikami
do oferty Są następujące dokumenty

1.. Koncepcia urbanistyczno- architektoniczna;

Z. Harmonogram rzeczowo

- finansowy realizacji i

finansowania

Przedsięwzięcia

3. Tabela przedstawiająca podział zadan l ryzyk pomiędzy Podmiotem
Publ icznym a Partneľem Pľywatny m związany ch z Prze dsięwzięci

4'

Dokument potwieľdząący wniesienie wadium;

5. Aktualny odpis z właściwegorejestru, potwierdzający uprawnienie do
występowania w obrocie prawnym wystawiony nie wcześniej, nlż 6 miesięcy
przed upływem terminu do złożeniaoferty;

6'
7

'

Pełnomocnictwa osób upoważnionych do podpisania oferty;
Zgoda organów korporacyjnych

i inne zgody Partnera Pľ5rwatnego niezbędne

do zawarcia Umowy o PPP i przyjęcie zobowiązań z niej wynikających;

B.
20.

Dokumenty stanowiące aktualizację i wyjaśnienia do ofe

okres Realizacii Pľzedsięwzięcia - należy przez to rozumieć okres 96 (słownĺe
dziewięćdzlesiąt sześć)miesięcy, wskazany w ofercie, liczony od dnia podpisania
7

Umowy o PPP do czasu uzyskania przez Partnera Prywatnego ostateczne) decyzji
o udzieleniu pozwolenia na użytkowanie ostatniego obiektu wchodzącego w skład

Przedsięwzięcia albo dokonania zawiadomienia o zakoť'l'czeniu budowy przyjętego

bez sprzeciwu, zgodnĺe z Prawem budowlanym dla ostatniego obiektu
wchodzącego w skład Przedsięwzięcia.
21.

okľes Realizacyiny - należy prze7' to rozumieć okres realizacji Pľzedsięwzięcia dla
każdego z Etapów, w ramach którego Paľtner Prywatny będzĺe wykonywał roboty
budowlane mające

na celu

zrealizowanie obiektów Celu Komercyinego

wchodzących w zakres Pľzedsięwzięcia oraz przystąpi do użytkowania obiektów

Celu Komercyinego, tj. uzyska ostateczne decyzje o udzĺeleniu pozwolenia na
użytkowanie lub dokona zawiadomienia, przyjętego bez sprzeciwu, o zakończeniu
budowy obiektów Celu Komercyinego, zgodnie z Prawem budowlanym. okres

Realizacyiny odnosi się odpowiednio do kazdego z obiektów Celu Publicznego

i

obejmuje realizację rozumianą jako zrealizowanie poszczegőlnych obiektów Celu

Publicznego oraz przystąpienie do użytkowania obiektów Celu Publicznego,
uzyskanie ostatecznych decyz)i

o

udzieleniu pozwolenia na użytkowanie lub

dokonanie zawiadomienia, przyjętego bez spľzeciwu,

obiektów Celu Publicznego, zgodnie

tj.

z

o

zakończeniu budowy

Prawem budowlanym.

-

należy przez to rozumieć wszystkie przepisy prawa powszechnie
obowiązującego na terenie Rzeczpospolitej Polskiej, które mają lub mogą mieć

Z}'Prawo

zastosowanie w związkuzrea|izacjąPľzedsięwzięcia i wykonaniem Umowy o PPP.
23'

Pľawo budowlane - należy przez to rozumieć ustawę z dnia 7 lipca ].994 roku
Prawo budowlane (tekst jednolity: Dz. tJ z 20L9 r. poz.Il96 ze zm.) oraz wydane na
jej podstawie akty wykonawcze. ---"----

24'

Projekt Budowlany - należy przez to rozumieć projekt budowlany w rozumieniu
Pľawa budowlanego, wykonany przez Paľtnera Prywatnego zgodnie z przepisami

Pľawa i postanowieniami Umowy o PPP, w tym w szczegőlności z Koncepcią
urbanisty czno - architektoniczną'
25. Proiekt Wykonawczy _ na\eŻy przez to rozumieć projekt wykonawczy wykonany

na podstawie Projektu Budowlanego przez Partnera Prywatnego zgodnie

z

przepisami Prawa i postanowieniami Umowy o PPP.

T;.Przedsięwzięcie _ na\eży przez to rozumieć przedsięwzięcie, o którym mowa w art.
2 pkt 4 Ustawy PPP, realizowane wspólnie przez Podmiot Publiczny i Paľtnera
8

i Umową o PPP, w szczególności z Koncepcią
urbanistyczno-architektoniczną, ofeľtą, Harmonogramem, polegające na
kompleksowym zagospodarowaniu i zabudowie Nieruchomościna obszarze
Prywatnego, zgodnie z Prawem

Przedsięwzięcia, zgodnie z MPZP i Koncepcia urbanistyczno_aľchitektoniczną,
stworzenie reprezentatywnej zabudowy stanowiącej architektoniczno-funkcjonalną
wizytówkę miasta Gdańska wraz z jednoczesną odbudową infrastruktury drogowej i

sieciowej oraz wkomponowaniem obiektów zabytkowych W nową zabudowę

i

ochroną zabytków, co jest niezbędne, aby powyższy obszar mógł ponownie stać się
funkcjonującą częściąmiasta Gdańska' Nadto celem Przedsięwzięcia jest budowa

obiektów Celu Publicznego oraz realizacja celu publicznego, a zarazem jednego z

z Ustawy o samorządzie
gminnym, Ustawy o gospodarce komunalnei oraz Ustawy o gospodarce
nieruchomościami, jakim jest ochrona zabytków i opieka nad zabytkami. Zakres
podstawowych zadań własnych Gminy, wynikającego

Przedsięwzięcia obejmuje Zaproiektowanie, sfinansowanie ĺ Budowę obiektów

w skład Pľzedsięwzięcia, a następnie oddanie do utrzymania i
zarządzania wskazanych W Umowie o PPP obiektów Celu Publicznego

wchodzących

Partnerowi Prywatnemu. Pľzedsięwzięcie będzie realizowane Etapami.

IIość

Etapów została określonaw ofercie
27

'Przedwstępna Warunkowa Umowa Spľzedaży Nieruchomości Celu
Komercyjnego lub ninieisza Umowa - należy przez to rozumieć umowę, na mocy
której Podmiot Publiczny zobowiązał się do zawarcia Przyrzeczonej Umowy
Sprzedaży NieruchomościCelu Komercyjnego, na podstawie której dojdzie do
przeniesienia praw własnoścido Nieruchomości Celu Komeľcyjnego na rzecz

Partnera Prywatnego
ZB.Przyrzeczona Umowa Sprzedaży NieľuchomościCelu Komercyjnego _ na|eży
przez to rozumieć umowę zawartąw celu wykonania Przedwstępnei Waľunkowej

Umowy Sprzedaży NieľuchomoścĺCelu Komercyinego.
29.

Umowa o PPP

-

na\eży przez

to rozumieć umowę o partnerstwie publiczno-

prywatnym dla Przedsięwzięcia polegającego na,,Zagospodarowaniu obszaru
dawnej zajezdni tramwajowej na Dolnym Mĺeściew Gdańsku" wraz ze wszystkim
załącznikami

9

Ustawa o gospodarce komunalnei

30.

-

należy przez to rozumieć ustawę z dnía 20

grudnia L996 roku o gospodarce komunalnej (tekst jednolity: Dz. U. z 2019 r., poz.
7

12 z pőźil' Zm.)' -------

Ustawa o gospodaľce nieruchomościami _ na|eŻy przez to rozumieć ustawę z dnia

3]..

21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nĺeruchomościami [tekst jednolity: Dz. U. z2018

32.

r', poz. 220 4 z

pőźn zm.).

Ustawa PPP

-

należy przez to rozumieć ustawę z dnia L9 grudnia 2008 roku

partnerstwie publiczno-pryvvatnym (tekst jednolity:Dz. U.

z

o

201.9 r., poz. 1,445 z

pőżn'zm')
33.Zagwaľantowanie finansowania _ należy przez to rozumieć zapewnienie przez

Partneľa Prywatnego środków finansowych w wysokościniezbędnej do realizacji
Pľzedsięwzięcia, zgodnie

z treścią$ 4 ust. 2-B

Umowy o PPP

34'Zaproiektowanie - należy przez to rozumie ć ogőł czynnościprawnych i faktycznych
podejmowanych przez Paľtnera Prywatnego W ramach realizacji Pľzedsięwzięcia,
polegających na sporządzeniu kompletnej i zupełnej Dokumentacii Proiektowei i
uzyskaniu Decyzii Budowlanych niezbędnych do realizacji Przedsięwzięcia, w tym
do uzyskania ostatecznej decyzji o zatwierdzeniu projektu budowlanego i udzieleniu

pozwolenia na budowę lub dokonania zgłoszenia budowy obiektu bez sprzeciwu, w
trybie art. 30 Prawa Budowlanego.

PRZEDWSTĘPNA WARUNKoWA UMowA SPRZEDAżY

NIERUCHoMoŚCI CELU KoMERCYJNEGo

s1
Pľzedmiot Przedwstępnei Warunkowei Umowy Sprzedaży Nieruchomości Celu
Komercyinego

Stľony zobowiązują się do zawarcia Przyrzeczonej Umowy

Spľzedaży

Nieľuchomości Celu Komercyinego, pod waľunkiem spełnienia przez Paľtneľa
Pľywatnego warunków okreśIonych W Przedwstępnei Warunkowei Umowie
Sprzedaży Nieruchomości Celu Komeľcyinego. Na podstawie Pľzyrzeczonei Umowy

Sprzedaży Nieruchomości Celu Komercyjnego Podmiot Publiczny przeniesie na
Partnera Prywatnego prawo własnościNieruchomości Celu Komercyjnego,
10

opisanych w Przedwstępnei Warunkowej Umowie Sprzedaży NieľuchomościCelu

Komeľcyjnego (zwanej ,,ninieiszą Umową"), które zgodnie z Umową o PPP mają
zostać sprzedane na rzecz Partnera Prywatnego i na których mają zostać zrealĺzowane

obiekty Celu Komeľcyj nego.

s2
oświadczenia Podmiotu Publicznego

1'' Podmiot Publiczny jest uprawniony do zawarcia Przedwstępnei Waľunkowei
Umowy Sprzedaży NieľuchomościCelu Komercyjnego na Warunkach w niej

i

opisanych. Niniejsza Umowa stanowi waŻne, skuteczne

wiążące zobowiązanie

Podmiotu Publicznego.

1'a'

Rada Miasta Gdańska wyrazíłazgodę

na

sprzedaŻ Nieruchomości Celu

Komercyjnego Partnerowi Prywatnemu w uchwale nr XY/338/L9 z dnia 24
października 20L9 r. w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nĺeruchomości
położonych na Dolnym Mieście w Gdańsku w trybĺe bezprzetargowym na rzecz

partnera prywatnego

w

celu wykonania umowy

o

partnerstwie publiczno-

prylvatnym;

2. Zawarcie ninieiszei Umowy oraz zaciągnięcie przez Podmiot Publiczny
zobowiązania do sprzedaŻy Nieruchomości Celu Komercyinego, opĺsanych w
niniejszej Umowie, nie jest sprzeczne z jakimikolwĺek obecnymi zobowiązaniami

Podmiotu Publicznego, ani wiążącymi go orzeczeniami sądów lub organów
adminĺstracyjnych, nie narusza praw osób trzecich, w tym w szczególności praw
pierwokupu lub pierwszeństwa lub praw nabycia wynikających ze złożonych ofert, a

także z zawartych umów przedwstępnych lub warunkowych oraz jakichkolwiek
innych praw oraz nie stanowi podstawy do wniesienia skargi pauliańskie) przez
wierzycieli Podmiotu Publicznego ani zgłoszenia podobnych roszczeő chroniących
wierzycieli Podmiotu Publicznego.

3. Podmiot Publiczny

oświadcza, Że przysługują Podmiotowi Publicznemu prawa

własnościnastępujących działek gruntu (Nieruchomości Celu Komercyinego): ----1)

działki gruntu o numerze ewidencyjnym 434/4, o powierzchni 3386 frZ,
położonej w obrębie ewidencyjnym 1-00, w Gdańskv przy ulicy Kurzej nr 1'-7
(jeden do siedem), dla której Sąd Rejonowy Gdańsk
1,1

-

Północ w Gdańsku

-

III

Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą

numer

GDlG/000 4856917;
2) dzÍałkigruntu

o

numerze ewĺdencyjnym 43415,

położonej w obrębie ewidencyjnym L00,

o powierzchni 6232 fr?,

w Gdańskv przy ulicy Radnej nr

6

[sześć),dla której Sąd Rejonowy Gdańsk - Północ w Gdańsku - III Wydział Ksiąg

Wieczystych prowadzi księgę wieczystą numer GD1G/000 aBí69 /7;
3) działki gruntu o numerze ewidencyjnym37Bl2, o powierzchni 393 m2, położonej

w obrębie ewidencyjnym ].00, w Gdańsku przy ulicy Zielonej nr 72 (dwanaście),

dla której Sąd Rejonowy Gdańsk

-

Północ W Gdańsku

-

III Wydział Ksiąg

Wieczystych prowadzi księgę wieczystą numer GD1G/000 4790B l9;
4) działki gruntu o numerze ewidencyjnym 435 l2, o powierz chní 7 66 m2, położonej

w obrębie ewidencyjnym L00, w Gdańsku przy ulicy Kurzej nr 8 [osiem), dla
której Sąd Rejonowy Gdańsk - Północ w Gdańsku - III Wydział Ksiąg
Wieczystych prowadzi księgę wieczystą numer GD1G/000 4790B l9;
5) działki gruntu o numerze ewidencyjnym 473/7, o powierzchni 144 m2, położonej

w obrębie ewidencyjnym L00, w Gdańsku przy ulicy Zielonej nr 12 (dwanaście),

dla której Sąd Rejonowy Gdańsk

-

Północ W Gdańsku

-

III Wydział Ksiąg

Wieczystych prowadzi ksĺęgę wieczystą numer GD1G/00056a42

/ 0;

6) działki gruntu o numerze ewidencyjnym375/Z, o powierzchni 116 m2, położonej

w obrębie ewidencyjnym 100, w Gdańsku przy ulicy Zielonej nr 10 (dziesięć), dla

której Sąd Rejonowy Gdańsk

-

Północ

w

Gdańsku

-

III Wydział Ksiąg

Wieczystych prowadzi księgę wieczystą numer GD1G/00055906 / a;
7) działki gruntu o numerze ewidencyjnym376, o powierzchni 29B m2,położonejw

obrębie ewidencyjnym 1'00, w Gdańsku przy ulicy Zielonej nr 10 (dziesięć), dla

której Sąd Rejonowy Gdańsk

-

Północ W Gdańsku

-

III Wydział Ksiąg

Wieczystych prowadzi ksĺęgę wieczystą numer GD1G/000 48569 /7;
8) działki gruntu o numerze ewidencyjnym377, o powierzchni 341 m2,położonej w

obrębie ewidencyjnym 100, w Gdańsku przy ulicy Zielonej nr 11 [jedenaście),
dla której Sąd Rejonowy Gdańsk - Północ W Gdańsku - III Wydział Ksiąg
Wieczystych prowadzi księgę wieczystą numer GD1G/000 a8569 /7
9)

;

działki gruntu o numerze ewidencyjnym 352/9, o powierzchni 7355 frZ,
położonej w obrębie ewidencyjnym 100 w Gdańsku, dla której Sąd Rejonowy

IŻ

Gdańsk

-

Północ w Gdańsku

wieczystą numer GD1G/000

-

III Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę

31'7 97 / 2;

10)działki gruntu o numerze ewidencyjnym 370, o powierzchni 439 m2, położonej

W obrębie ewidencyjnym 100, W Gdańsku przy ulicy Fundacyjnej nr 9
fdziewięć), dla której Sąd Rejono\Ą/y Gdańsk - Północ w Gdańsku - III Wydział
Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą numer GDLG/000 a59B5 /B;

11)działki gruntu o numerze ewidencyjnym 366, o powierzchni 685 m2, położonej
w obrębie ewidencyjnym 100, w Gdańsku przy ulicy Fundacyjnej nr 3-4 [trzy do

- Północ w Gdańsku _ III Wydział Ksiąg

Cztery), dla której Sąd Rejonowy Gdańsk

Wieczystych prowadzi księgę wieczystą numer GD1G/000 45887 l1';
1'Z)działki gruntu o numerze ewidencyjnym 367 , o powierz chni 667 m2, położonej
w obrębie ewidencyjnym 100, w Gdańsku przy ulicy Fundacyjnej nr 5-6 (pięć do
sześć),dla której Sąd Rejonowy Gdańsk

- Północ w Gdańsku -

III

Wydział Ksiąg

Wieczystych prowadzi księgę wieczystą numer GDLG/000 a5BB7 /1';

13)dzĺałkigruntu

o

numeľze ewidencyjnym 365/Z,

o

powierzchni 434 ffi?,

położonejw obrębie ewĺdencyjnym 100, w Gdańsku przy ulicy Fundacyjnej nr 1-

2 [jeden do dwa), dla której Sąd Rejonowy Gdańsk - Północ w Gdańsku -

Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą

III

numer

GDlG/000 56442 /0;

14)działkĺgruntu o numerze ewĺdencyjnym 341, o powierzchni 182 m2, położonej

w obrębie ewidencyjnym

1-00,

w Gdańsku przy ulicy Dobrej nr

,,A"), dla której Sąd Rejonowy Gdańsk

-

Północ w Gdańsku

-

1_2A

III

(dwanaście

Wydział Ksiąg

Wĺeczystych prowadzi księgę wieczystą numer GDLG/000 48569 /7;

15)dzĺałkigruntu o numerze ewidencyjnym 342, o powierzchni ].7L m2, położonej
w obrębie ewidencyjnym L00, w Gdańsku przy ulĺcy Dobrej nr 1L8 (jedenaście
,,B"J,

dla której Sąd Rejonowy Gdańsk

-

Północ w Gdańsku

-

III

Wydział Ksiąg

Wieczystych prowadzi księgę wieczystą numer GD1G/000 48569 /7;

L6)działki gruntu o numerze ewidencyjnym 343, o powĺerzchni 175 m2, położonej

w obrębie ewidencyjnym 100, w Gdańsku przy ulicy Dobrej nr 11A (jedenaście
,,A"), dla której Sąd Rejonowy Gdańsk

-

Północ w Gdańsku

-

III

Wydział Ksiąg

Wieczystych prowadzi księgę wieczystą numer GD1G/000 48569 /7;
1'7)działki gruntu o numerze ewidencyjnym344, o powierzchni 168 m2, położonej

w obrębie ewidencyjnym 100, w Gdańsku przy ulicy Dobrej nr 10B [dziesięć
13

,,B''), dla której Sąd Rejonowy Gdańsk

-

Północ w Gdańsku

-

III

Wydział Ksiąg

Wieczystych prowadzi księgę wieczystą numer GD1G/000 48569 /7;
18)działki gruntu o numerze ewidencyjnym 345, o powierzchni 186 m2, położonej

w obrębie ewidencyjnym 100, w Gdańsku przy ulicy Dobľej nr L0A (dziesięć
,,A"), dla której Sąd Rejonowy Gdańsk _ Północ

w Gdańsku -

III

Wydział Ksiąg

Wieczystych prowadzi księgę wieczystą numer GD1G/000 48569 /7;

L9)dzĺałkigruntu

o

numerze ewidencyjnym 346/z,

o

powierzchni 174 ffiZ,

położonejw obrębie ewĺdencyjnym 100, w Gdańskv przy ulicy Dobrej nr 98
(dziewięć ,,B"), dla której Sąd Rejonowy Gdańsk

-

Północ W Gdańsku

Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą

-

III

numer

GDlG/000 4B56e l7;

20)działki gruntu o numerze ewidencyjnym 340, o powierzchni L77 m2, położonej
w obrębie ewidencyjnym L00, w Gdańsku przy ulicy Dobrej nr L28 (dwanaście
,,B"), dla której Sąd Rejonowy Gdańsk

-

Północ w Gdańsku

-

III

Wydział Ksiąg

Wieczystych prowadzi księgę wieczystą numer GD1G/000 48569l7;

?L)działki gruntu o numerze ewidencyjnym 339, o powieľzchni 192 m2, położonej

w obrębie ewidencyjnym 100, w Gdańsku przy ulicy Dobrej nr 13A [trzynaście
,,A"), dla której Sąd Rejonowy Gdańsk - Północ w Gdańsku - III Wydział Ksiąg
Wieczystych prowadzi księgę wieczystą numer GD1G/000 aB569 /7;

?Z)działki gruntu o numerze ewidencyjnym 338, o powierzchni222 m2, położonej

w obrębie ewidencyjnym 100, w Gdańskľ przy ulicy Dobrej nr 13B (trzynaście
,,B"), dla której Sąd Rejonowy Gdańsk

-

Północ w Gdańsku

-

III

Wydział Ksiąg

Wieczystych prowadzi ksĺęgę wieczystą numer GD1G/000 48569 l7;

23)działki gľuntu o numerze ewidencyjnym373, o powierzchni 350 m2, położonej

w obrębie ewidencyjnym L00, w Gdańskv przy ulicy Zielonej nr B (osiem), dla

której Sąd Rejonowy Gdańsk

-

Północ W Gdańsku

-

III Wydział Ksiąg

Wieczystych prowadzi księgę wieczystą numer GD1G/000 4B0BBl1';

ZŁ)działki gruntu o numerze ewĺdencyjnym374, o powierzchni 298 m2, położonej
w obrębie ewidencyjnym L00, w Gdańsku przy ulicy Zielonej nr 9 (dziewięć), dla

któľej Sąd Rejonowy Gdańsk

-

Północ

w

Gdańsku

-

III Wydział Ksiąg

Wieczystych prowadzi księgę wieczystą numer GDLG/000 48088l

25)działki gruntu o numerze ewidencyjnym375/I, o powierzchni 78 m2,położonej
w obrębie ewidencyjnym

1-00,

w Gdańsku przy ulicy Zielonej nr 9 fdziewięć), dla
1'Ą

której Sąd Rejonowy Gdańsk

-

-

Północ W Gdańsku

III Wydział Ksiąg

Wieczystych prowadzi księgę wieczystą numer GD1G/000 55906 / 4;

26)działki gruntu

o

numerze ewidencyjnym 405/4,

o

powierzchni 347 frZ,

położonej w obrębie ewidencyjnym 100, w Gdańsku przy ulicy Zielonej nr L4
(czternaście), dla której Sąd Rejonowy Gdańsk - Północ w Gdańsku - III Wydział
Ksiąg Wieczystych pľowadzi księgę wieczystą numer GD1G/000 4790B/9;

Z7)działki gruntu o numerze ewidencyjnym 41'6, o powierzchni 304 m2, położonej
w obrębie ewidencyjnym 100, w Gdańsku przy ulicy Wierzbowej nr 6 (sześć),dla

któľej Sąd Rejonowy Gdańsk

-

Północ

w

-

Gdańsku

III Wydział Ksiąg

Wieczystych prowadzi księgę wieczystą numer GDLG/000 4790B/9;

Z8)działki gruntu

o

numerze ewidencyjnym 43I/z,

o

powierzchni 7BB m2,

położonejw obrębie ewidencyjnym 100, w Gdańsku przy ulicy Toruńskiej nr 34

(trzydzieści cztery), dla której Sąd Rejonowy Gdańsk _ Północ w Gdańsku

Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą

-

III

numer

GDlG/000 52446 /0;

?9)działki gruntu o numerze ewidencyjnym 54L, o powierzchni 4087 m2, położonej
w obrębie ewidencyjnym L00, w Gdańsku przy ulicy lałmużníczejnr 2 (dwa), dla

której Sąd Rejonowy Gdańsk

*

Północ W Gdańsku

-

III Wydział Ksiąg

Wieczystych prowadzi księgę wieczystą numer GD1'G/00249439 /6;

30)działki gruntu o numerze ewidencyjnym I9Bl8, o powierzchni 2968 frZ,
położonej w obrębie ewidencyjnym L00, w Gdańsku przy ulicy |askółczej nr ZB
(dwadzieścia osiem), dla której Sąd Rejonowy Gdańsk

- Północ w Gdańsku -

Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą

III

numer

GD1,G/0025546L/4;

31)działki gruntu

o

numerze ewidencyjnym I40/1',

o

powierzchni 245 frZ,

położonej w obrębie ewidencyjnym 100, w Gdańsku przy ulicy Łąkowej nr 51
(pięćdziesiąt jeden), dla której Sąd Rejonowy Gdańsk

-

Północ w Gdańsku

Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą
GDlG/000 a5e95 /8;

3Z)działki gruntu

o

numerze ewidencyjnym 1'40/z,

o

-

III

numer

powierzchni 394 m2,

położonej w obrębie ewidencyjnym 100, w Gdańsk\ przy ulicy Łąkowej nr 5L
(pięćdziesiąt jeden), dla której Sąd Rejonowy Gdańsk

15

-

Północ w Gdańsku

-

III

WydzíałKsiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą

numer

GDlG/000 45985 /8;
33Jdziałki gruntu o numerze ewidencyjnym 544, o powierzchni 846 m2, położonej
w obrębie ewidencyjnym 100, w Gdańsku przy ulicy Łąkowej nr 52 (pięćdziesiąt
dwa), dla której Sąd Rejonowy Gdańsk

-

Północ w Gdańsku

-

III

Wydział Ksiąg

Wieczystych prowadzi księgę wieczystą numer GD1G/000 a5985 lB;

34)działki gruntu o numerze ewidencyjnym 145, o powĺerzchni 4I7 m2, położonej

w obrębie ewidencyjnym L00 w Gdańsku, dla któľej Sąd Rejonowy Gdańsk -

-

Północ w Gdańsku
numer

GD

III

1GlO00 a85 69

Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą
/

7

;

35)działki gruntu o numerze ewidencyjnym137, o powierzchni 302 m2, położonej

'

W obrębie

ewidencyjnym 100,

W Gdańsku przy ulicy Łąkowej nr

50

1pĺęćdziesiąt), dla której Sąd Rejonowy Gdańsk - Północ w Gdańsku - III Wydział
Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą numer GD1G/000 45BB7 lL;

36)działki gruntu

o

numerze ewidencyjnym 2,9z/2,

o

powierzchni 3I7 fr?,

położonej w obrębĺe ewidencyjnym 100 w Gdańskv przy ulĺcy Łąkowej nr 46
(czterdzieści sześć),dla której Sąd Rejonowy Gdańsk

-

Północ w Gdańsku

Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą
GDlG/000 17 475 l5;

37)działki gruntu

o

numerze ewidencyjnym 329/z,

położonej W obrębie ewidencyjnym 100,

w

o

-

III

numer

powierzchni 450m2,

Gdańsku przy ulicy Stefanii

Sempołowskiej nr 9 [dziewięćJ, dla której Sąd Rejonowy Gdańsk - Północ w
Gdańsku - III Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą numer
GDlG/00055906

/

4;

38)częśćdziałkígruntu o numeľze ewĺdencyjnym LBZ/6, o powierzchni 3853 m2
wynikająca ze wstępnego projektu podziału działki, stanowiącego Załącznik nr
7 do niniejszej umowy, o projektowanej powierzchni około 0,1926 ha, położonej

w obrębie ewidencyjnym L00, w Gdańsku przy ulicy Śluza nr 3 [trzy), dla której
Sąd Rejonowy Gdańsk

-

Północ W Gdańsku

-

III Wydział Ksiąg Wieczystych

prowadzi księgę wieczystą numer GDIG l00249428 / 6 [dokładna powierzchnia
podlegająca sprzed,aŻy zostanie okľeślonapo dokonaniu podziału działki IBz/6
dokonanego na podstawie opisanego powyżej Wstępnego projektu podziału
sporządzonego przez Podmiot PubIiczny);
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39)działki gruntu o numerze ewidencyjnym 305, o powierzchni 4L7 m2, położonej

w obrębie ewidencyjnym 100 w Gdańsku, dla której Sąd Rejonowy Gdańsk Północ w Gdańsku

-

III

Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą

numer GDlG/000 48569 /7

4. Podmiot Publiczny oświadcza,że nie istnieją podstawy do wniesienia roszczeń lub
wszczęcia przez jakąkolwiek osobę trzecią lub organ władzy publicznej
jakiegokolwiek postępowania mogącego niekorzystnie wpłynąć na tytuł prawny

Podmiotu Publicznego do Nieruchomości Celu Komercyinego, jego zdolnośćdo
sprzedaży Nieruchomości Celu Komercyjnego Partneľowi Prywatnemu zgodnie

z

postanowieniami niniejszej Umowy

swoi ch zob owiązań wynika

5. Podmiot Publiczny

j

ą

cy

i

wykonanie przez Podmiot Publiczny

ch z ninie j szei Umowy

oświadcza, w oparciu o treśćwydruków z ksiąg wieczystych KW

nr GD1G/O0048569/7, KW nr GDLG/00047908/9, KW nr GD1G/O0056442/0, KW
nr GDLG/00055906/4, KW nr GD1G/0003I797 12, KW nr GD1G/O0045985/8, KW
nr GD1G/O00+5887 /1", KW nr GDlG/00048088/l-, KW nr GDIG/O0052446/0, KW
nr GDIG/O0249439/6, KW nr GD1G/O025546I/4, KW nr GD1G/00017475/5, KW
nr GD1G/00249428/6, pobranych w dniu 22 listopada 201'9 roku, że według stanu
na dzień zawarcia niniejszej Umowy:

a) w księdze wieczystej KW nr GD1G/00048569l7,prowadzonej między innymi dla
działek gruntu o numeľach ewidencyjnych 434l4,434/5,376,377,34I,342.,343,
344, 345, 346 I

- w dziale

2,,

340, 339, 338, 145 i 305

I-Sp księgi wĺeczystej KW

nr GD1G/0004B569/7 wpisane

jest

uprawnienie wynikające z prawa ujawnionego W dziale III innej księgi wieczystej,

tj' nieodpłatne i nieograniczone W czasie prawo przejazdu i przechodu do drogi
publicznej, to jest do ulicy |askółczej, przez działkę nr 2t8/L, objętą księgą
wieczystą GDLG/002 66264/3 na rzecz każdorazowego właściciela
nieľuchomości objętej niniejszą księgą wieczystą , pfzy czym wykonywanie tego

prawa ograniczon o wyłącznie na rzecz każdorazowego właścicieladziałki nr
218/3;
-

w dziale

II

księgi wieczystej KW nr GD1G/000 48569 /7 jako wyłączny właściciel

wpisana jest Gmina Miasta Gdańska;

-dział IIIksięgiwieczystej KWnrGD1G/00048569/7 jestwolnyodwpisów; '----'

-dzlałIVksięgiwieczystej KWnrGD1G/0004856917 jestwolnyodwpisów;
17

----_--

_

w działach I-0, I-Sp, II, III i IV księgi wieczystej KW GD1G/0004B569

/7

brak jest

wzmianek; -----------b) W księdze wieczystej KW nr GD1G/0004790B/9,prowadzonej między innymi dla

działek gruntu o numerach ewidencyjnych: 37B/2,435/z,4O5/4 i 41'6:
- dział I-Sp księgi wieczystej KW nr GD1G/000 4790B /9 jest wolny od wpisów; -----

w dziale II księgi wieczystej KW nr GD1G/000 4790B/9 jako wyłączny właściciel

wpisana jest Gmina Miasta Gdańs

- w dziale III księgi wieczystej KW nr GDLG/00047908/9 znajduje się wpĺs,
zgodnie z którym wpisano do rejestru zabytków Województwa Gdańskiego pod

nr rejestru S-1155 zespół ok' Łaźni Miejskiej na Dolnym Mieście w Gdańsku
obejmujący budynek d' Łaźni-Gdańsk, ul. |askółcza

1'f

3, d. Dom Palacza_Gdańsk

ul. Jaskółcza 4a, ogrodzenie dziedziń'ca łaźni- odcinek od stľony ul. |askółczej,

usytuowany

na działce nr zI2 (po podziale dz. nr z1'z/1' i

212/2).

współobciążona kw- 86973 - na podstawie wniosku z dnia 22 lutego I999r.
Dz.Kw 3B7B/99- wpisano dnia 3 listopada 1.999r, przedmiot wykonywania

-

zespół ok. Łaźni Miejskiej na Dolnym Mieście w Gdańsku obejmujący budynek d'
Łaźni-Gdańsk,

ul. |askółcza I/3, d' dom Palacza-Gdańsk uI. |askółcza

4a,

ogrodzenie dziedziť'lca łaźni- odcinek od strony ul' |askółczej, usytuowany na
działce nr2I2 [po podziale dz' nr21'2/1i2I2/z),
- dział IVksięgi wieczystej KWnr GDLG/0004790B/9 jestwolny odwpisów; -------

w dziale I-0 księgi wieczystej KW nr GD1G/000 47908/9 wpisana jest wzmianka

o wniosku nr Dz.Kw./GDLG/80348/I9|I z dnia

1.6 sierpnia 201,9 roku o

sprostowaniu oznaczeniaf obszaľu nieruchomości, przy Czym wniosek ten nie
dotyczy działek będących przedmiotem niniejszej umowy;
- w dziale II księgi wieczystej KW

wniosku nr

/00047908/9 wpisana jest wzmianka o
Dz.Kw./GDIG/BZI44/19/1, z dnia 23 sierpnia 20L9 roku oraz
GD1_G

wzmianka o wniosku nľ Dz.Kw./GDIG/BZL\)/1'9/1' z dnia 23 sierpnia 20L9
roku, obie o przekształceniu użytkowania wieczystego we własnośćna podstawie

ustawy z Z0 |ipca 2078 r', przy Czym wnioski te nie dotyczą działek będących

przedmiotem niniejszej umowy

wieczystej,

i

zostały złożone omyłkowo do tej księgi

trä potwierdzenie Czego okazuje

LV.6826.3215.201,9.1KR

zaświadczenienr

WS_

L567601 wydane dnia 21, listopada 20L9 roku z

upoważnienia Prezydenta Miasta Gdańska;------------18

- w księdze wieczystej KW nr GD1G/0O0479oB19 brąk jest innych niż opisane
powyżej wzmianek;

innymi dla
c) W księdze wieczystej KW nr GD1G/0 0056442l0, prowadzonej mĺędzy
działek gruntu o numerach ewidencyjnych 473lI i 365lT
- działI_Sp ksĺęgi wieczystej KW nr GD1G/00056442/0 jestwolny odwpisów;
w dziale

_

II

"-'

księgi wieczystej KW nr GD1G/000 56442lO jako wyłączny właściciel

wpisana jest Gmina Miasta Gdańska;

- działIII księgi wieczystej KW nr GD1G/00056442l0 jestwolny odwpisówi '------ działIV księgi wieczystej KW nr GD1G/000 5644zl0 jestwolny od wpisówi -'--'-jest
II, III i v księgi wĺeczystej KW GD1G/00056442l0 brak
-

w działach I-o, I-Sp,

w

zmianekt

-----------

-

między innymi dla
dJ W księdze wieczystej KW nr GD1G/00055906/4, prowadzonej
działek gruntu o numerach ewidencyjnych: 375 l2, 375 l I i 3Z9 l2:
- działI-Sp księgi wieczystej KW nr GD1G/000 55906l4 jest wolny od wpisów; ---'
-

jako wyłączny właściciel
w dziale II księgi wieczystej KW nr GD1G/000 55906l4

wpisana jest Gmina Miasta Gdańs

jest
dziale III księgi wieczystej KW nr GD1G/00055906l4 wpisane
i przechodu do
ograniczone prawo rzeczowe - służebnośćgruntow a przejazdu

-w

drogi publicznej przez działkę nr z3z na rzecz każdoczesnego właściciela
nieruchomości - działki nr 233/It, objętej księgą wieczystą GD1G/00LB5B81'/Z;--'----

-d,zíałIVksięgiwieczystej KWnrGD1G/00055906/4jest'wolnyodwpisów;
jest wzmianka
- w dziale I-O księgi wieczystej KW GD1G/00055906/4 wpisana

wniosku

nr

Dz.Kw.

o

2019 roku'
lGD1'Gl7I3539lLglt z dnia 21' października

2019 roku
wzmianka o wniosku nr Dz.Kw./GD1G/ 6gB4L /I9lI z dnia 18 lipca
z dnia 18 lipca 2019
oraz wzmianka o wniosku nr Dz.Kw./GD1G/ 69840 ltglt
przy czym
roku, wszystkie o sprostowaniu oznaczenia/obszaru nieruchomości'
wnioski te nie d,otycządziałek będących przedmiotem niniejszej umowy
brak jest
- w działach I-o, I-Sp, II, III i IV księgi wieczystej KW GD1G/00055906l4
innych niż opisane powyżej wzmianek;

e) W księd zewieczystej KW nr GD1G/0 OO37797

lZ, prowadzonej między ĺnnymi dla

działki gruntu o numerze ewidencyjnym352l9:
---- d'zíałI-Sp księgi wieczystej KW nr GD1G/000 3t797 lz jest wolny od wpisów;
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-

w dziale

II

księgi wieczystej KW nr GD1G/0003I797

lz

jako wyłączny właściciel

wpisana jest Gmina Miasta Gdańska;
- dział III księgi wieczystej KW nr GD1G/00031'797 l2 jestwolny od wpisówi '------

- dział IV księgi wieczystej KW nr GD1G/00031797 lz jestwolny od wpisów; ------- w dziale I-0 księgi wieczystej KW GD1G/0003179u 2 wpisana jest wzmianka o

wniosku

nr Dz.Kw./GDIG/94048lL9/L z dnĺa 1"3 września 201'9 roku

o

sprostowanie oznaczeniaf obszaľu nieruchomości, przy Czym wniosek ten nie
dotyczy działki będącej przedmiotem niniej szej umowy;--_-------_-_

w działach, I-Sp, II, III i IV księgi wieczystej KW

_

GD1G

l0003L797lZ brak jest

innych niż opisana powyżej w zmianek;

f) W księdze wieczystej KW nr GDLG/0 0045985lB, prowadzonej między ĺnnymi dla
działek gruntu o numerach ewidencyjnych: 370, L40lL,1'40 /2 i 544:

- dział I-Sp księgi wieczystej KW nr GD1G/000 45985 /B jestwolny od wpisów; ---_ w dziale II księgi wieczystej KW nr GD1G/000 45985/8 jako wyłączny właściciel
wpisana jest Gmina Miasta Gdańs
-

w dziale III księgi wieczystej KW nr GD1G/000 45985/B widnieje wpis, zgodnie

z którym postanowieniem Sądu Rejonowego w Gdańsku z dnia 17 lutego I99B r'
(sygn. akt U-104 /97) ogłoszono upadłość.Za|<ładów Mięsnych p' p. w Gdańsku,

przedmiot wykonywania - działka nr 14/L8;

- dział IV księgi wieczystej KW nr GD1G/000 45985lB jestwolny od wpisów; ---_--_ w dziale I-0 księgi wieczystej KW nľ GD1G/000 45985/B wpisane są: wzmianka

o

wniosku

nr

Dz.Kw./GD1,G/49648/79/L

z dnia

71' czerwca 201'9 roku,

wzmĺanka o wniosku nr Dz'Kw.f GD1'G/39206/19lL z dnia

1-5

maja 20].9 roku,

wzmianka o wniosku nr Dz.Kw.f GDLG/ 65480 lL9/1' z dnia 11 lipca 2019 roku,
wzmianka o wniosku nr Dz.Kw.f GDIG179265/19lL z dnia L3 sierpnia 2019 roku
oraz wzmLanka o wniosku nr Dz.Kw. /GD7G/940zB/t9/1' z dnia 13 wľześnia
1o1g roku - wszystkie o spľostowanie oznaczeniaf obszaru nieľuchomości;

wzmianka

o wniosku nr Dz.Kw./GD1,Gl9402B/L9lI dotyczy zmiany

wpisu

dotyczącego adresu i/lub połoŻenia i/lub użytku i/lub obrębu działki nr 370,
natomiast pozostałe wnioski nie dotyczą działek będących przedmiotem
niniejszej umowy,---

w dziale III księgi wieczystej KW GD1G/00045985/8 wpisana jest wzmianka o
wniosku nr Dz'Kw.fGDLG/405 49 /79 /2 z dnia 13 wrześníaZ0T9roku o inny wpis
-

zo

w dziale

III,

tj. o wykreśIeniez działu III KW ''Innego wpisu'' o

treści

''Postanowieniem Sądu Rejonowego w Gdańsku z dn. t7lutego 1'998 r', sygn. akt.
U01'04l97 ogłoszono upadłośćZakładów Mięsnych P.P. w Gdańsku'';

- w księdze wieczystej KW GD1G/000459B5/B brak jest innych niż opisane
powyżej wzmianek;
g) W księdze wieczystej KW nľ GD1G/0 0045BB7 /1, prowadzonej między innymi dla

działek gruntu o numerach ewidencyjnych: 366,367 i 137:
- dział I-Sp księgi wieczystej KWnr GD1G/00045887lI jestwolny odwpÍsów;'---

w dziale

-

II

księgi wieczystej KW nr GD1G/000 45887 /Ljako wyłączny właściciel

wpisana jest Gmina Miasta Gdańska;
- dział III księgĺ wieczystej KW nr GD1G/000 45887 /7 jestwolny od wpisów; -----_-

-dział IVksięgiwieczystej KWnrGD1G/00045BB7/I jestwolnyodwpÍsów; -'----w dziale I-O ksĺęgi wieczystej KW nr GD1G/000 45887 /1' wpisana jest wzmianka

-

o wniosku nľ Dz.Kw./GDIG/94030/I9|1' z dnia ].3 września2019 roku o
sprostowanie oznaczenia f obszaru nieruchomości; wniosek ten dotyczy
sprostowania łącznego obszaru działek objętych tą księgą wi
_

w księdze

wieczystej KW GD1G/00045BB717 brak jest innych niż opisana

powyżej wzmianek;
h) W księdze wieczystej KW nr GD1G/00048088/L, prowadzonej między innymi dla

działek gruntu o numerach ewidencyjnych: 373 i

37 4:

- dział I-Sp księgi wieczystej KW nr GD1G/000 4B0B8/I jestwolny od wpisów; ---w dziale

-

II

księgi wieczystej KW nr GD1G/000 4B0BB/Ljako wyłączny właściciel

wpisana jest Gmina Miasta Gdańska;

- dział III księgi wieczystej KW nľ GD1G/000 48088/I jestwolny od wpisów; -_--__- dział IV księgi wieczystej KW nr GD1G/000 4B0BB/L jestwolny od wpisów; ---'--_

w dziale I-O księgi wieczystej KW nr GD1G/000 4B0B8/1' wpisana jest wzmianka

o wniosku nr

Dz.Kw./GD1,G/79646/L911

z

dnta L4 sierpnia 20L9 roku

o

sprostowanle oznaczenia/obszaľu nieruchomości, przy czym wniosek ten nie
dotyczy działek będących przedmiotem niniejszej umowy;

- w księdze wieczystej KW GD1G/0004B0BB/L brak jest

Ínnych niż opisana

powyżej wzmiane

i)

W księd ze wieczystej KW nr GD1G/0 0052446 /0, prowadzonej między innymi dla

działki gruntu o numerze ewidencyjnym 431/2: _---_------21,

- dział I-Sp księgi wieczystej KW nr GD1G/00
w dziale

-

II

0

52446 / 0 jest wolny od wpisów; --'-

księgi wieczystej KW nr GD1G/00052446l0 jako wyłączny właścicĺel

wpisana jest Gmina Miasta Gdańska;

- dzíałIII księgi wieczystej KW nr GD1G/00052446/0 jestwolny od wpisów
- dział IV księgi wieczystej KW nr GD1G/00052446/0 jestwolny od wpÍsów;

-_-----

w dziale I-O księgi wieczystej KW nr GD1G/00052446/0 wpisana jestwzmianka

_

o wniosku nr Dz.Kw./GDLG/95006/79l1' z dnia 17 września 201'9 roku

o

sprostowaniu oznaczeniaf obszaru nieruchomości, przy Czym wniosek ten nie
doty czy działek będących przedmiotem niniej szej umowy; ----_-------

w księgi wieczystej KW GD1G/00052446l0 brak jest innych niż opisana powyżej

-

wzmlan

j)

W księdze wieczystej KW nr GD1G/0 Oz4943916, prowadzonej między innymi dla

działki gruntu o numerze ewidencyjnym 54L
- d,ział I-Sp księgi
-

w dziale

II

wieczystej KW nr GD1'G/00249439l6 jest wolny od wpisów; ----

księgi wieczystej KW nr GD1'G/002 49439l6 jako wyłączny właściciel

wpisana jest Gmina Miasta Gdańska;
- w dziale III księgi wieczystej KW nr GD1G/00249439/6 wpisana jest odpłatna

służebnośćprzesyłu w trybie art.305 1 Kodeksu Cywilnego, na rzecz spółki pod

firmą: Gdańskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej Spółki z ograniczoną
odpowiedzialnoścĺąz siedzibą W Gdańsku olaz jej następców prawnych,
polegająca na prawie korzystania z nieruchomości poprzez posadowienie sieci

przesyłowe) oraz na prawie przechodu

i

korzystania przez spółkę pod firmą:

Gdańskie Przedsĺębiorstwo Energetyki Cieplnej Spółka z ograniczoną
odpowiedzialnością z siedzibą w Gdańsku oraz osoby legitymujące się
upoważnieniem GPEC, z tych nieruchomości celem wykonania wszelkich

czynnościzwiązanych

z

lokalizacją, umiejscowieniem, zainstalowaniem,

eksploatacją, utrzymaniem, konserwacją, kontrolą, pomiarem, usuwaniem awarii,

demontaŻem infrastruktury przemysłowej - w
zakresie oznaczonym na załączniku graficznym cytowanym w s 2 pkt d) umowy
stanowiącej podstawę wpisu, przy czym służebnośćta zostaje ustanowiona na
modernizacją, rozbudową

i

czas nieograniczony, zaśprzebíeg sieci i elementów infrastruktury przesyłowej
zo

stał prze

- d,ział IV

d

stawi o ny na załączniku gra

fi

cznym;

księgi wieczystej KW nr GDIG/00249439 /6 jestwolny od wpisów;
Ż2

-__----

w działach I-0, I-Sp, II, III i

-

v

księgi wieczystej KW GD1G/ 00249439 /6 brak jest

wzmianek;
k) W księdze wieczystej KW nr GD1G/0 025546I/4, prowadzone) między innymi dla

działki gruntu o numerze ewidencyjnym 19B/B: _----------- dział I-Sp ksĺęgi wieczystej KW nr GD1G/0025546L/4 jestwolny od wpisów; ----

w dziale

II

księgi wieczystej KW nr GD1'Gl00255461'l4 jako wyłączny właściciel

wpisana jest Gmina Miasta Gdańska;
-

w dziale

III księgi wĺeczystej

KW nr GD1'G/0025546L/4 wpisana jest odpłatna

służebnośćprzesyłu na rzecz spółki pod fiľmą Gdańskie Przedsĺębiorstwo

Energetyki Cieplnej Spółka

z

z

ograniczoną odpowiedzialnością

siedzibą w

Gdańsku oraz je) następców prawnych, polegająca na prawie korzystania z

nieruchomości popľzez posadowienie

i

przechodu

sieci przesyłowej oraz na

prawie

korzystania przez spółkę pod firmą: Gdańskie Przedsiębiorstwo

Energetyki Cieplnej Spółka

z

ograniczoną odpowiedzĺalnością z siedzibą w

Gdańsku oraz osoby legitymujące się upoważnieniem GPEC , z tych nieruchomości

celem wykonania wszelkich czynności związanych z

lokalizacją,

umiejscowĺeniem, zainstalowaniem, eksploatacją, utrzymaniem, konserwacją,
kontrolą, pomiarem, usuwaniem awarii, modernizacją, rozbudową i demontażem

infrastruktury przesyłowej - w zakresie oznaczonym na załączniku graficznym
dołączonym do umowy, przy czym służebnośćta zostaje ustanowiona na czas
nieograniczony, zaśprzebieg sieci i elementów infrastruktury przesyłowej został

pľzedstawĺony na załączniku graficznym,

korzystania

z

a

każdoczesny uprawniony do

przedmiotowej służebnościzobowiązany jest

W

przypadku

przeprowadzenĺa prac ziemnych na gľuncie obciążonym służebnościąprzesyłu
do przywrócenia gruntu do stanu pierwotnego na koszt własny;
- dział IV księgi wieczystej KW nr GD1'G l0025546I
-

/4

jest wolny od wpisów; -------

w działach I-o, I-Sp, II, III i IV księgi wĺeczystej KW GD1G/00255461'/4 brak jest

wzmianek;

l)

W księdzewieczystej KW nr GD1G/00077475/5, prowadzonej między innymi dla

działki gruntu o numerze ewidencyj nym Z92

/2

- dzíałI-Sp księgi wieczystej KW nr GD1G/00077475/5 jestwolny odwpisów; ----

w dziale

II

księgi wieczystej KW nr GD1_G/0001'7475/5 jako wyłączny właściciel

wpisana jest Gmina Miasta Gdańska;
23

w dzĺale III księgi wieczystej KW nr GD1G/0001747515 widnieje wpis, zgodnie

-

z którym wpisano do rejestru zabytków Województwa Gdańskiego pod numerem

rejestru 1096 KościółŚw' Baľbary
usytuowany na działce nr 45

w

Gdańsku przy ul. Długie Ogrody L9

;

- dział IV księgi wieczystej KW nr GD1G/000t7475l5 jestwolny odwpisów; '----"

w działach I-0, I-Sp, II, III i IV księgi wieczystej KW GD1G/00017475/5 brak jest

-

wzmianek;
m) W księdze wieczystej KW nr GDLG/002494Z8l6, prowadzonej dla działki gruntu
o numerze ewidencyjnym 1,82 / 6: ------------

-działI-Spksięgiwieczystej KWnr GD1'G/0024942Bl6 jestwolnyodwpisów;---'
w dziale

-

II

księgi wieczystej KW nr GD1G/002 494zB/6 jako wyłączny właścĺciel

wpisana jest Gmina Miasta Gdańska;
-

w dziale

III księgi wieczystej KW

nr GD1G/00Z49428l6 wpĺsana jest odpłatna

służebnośćprzesyłu w trybie art.305 1 Kodeksu Cywilnego, na rzecz spółki pod

firmą: Gdańskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej Spółka
odpowiedzialnością z siedzibą

w

polegająca na prawie korzystanĺa

Gdańsku oraz

z

z

ograniczoną

jej następców

nieruchomości opisanych

prawnych,

w$1

aktu

notarialnego - umowy ustanowienia służebnościRep.A nr 6100/20L2 z dnia27

lipca 2012 roku poprzez posadowienie sieci przesyłowej oraz na

prawie

i

korzystania przez spółkę pod fĺrmą: Gdańskie Przedsiębiorstwo
Energetyki Cieplnej Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w
Gdańsku oraz osoby legitymujące się upoważnieniem GPEC , ztych nieruchomości

przechodu

celem wykonania wszelkich czynności związanych z

lokalizacją,

umiejscowieniem, zainstalowaniem, eksploatacją, utrzymaniem, konserwacją,
kontrolą, pomiarem, usuwaniem awarii, modernizacją, rozbudową i demontażem

infrastruktury przemysłowej - w zakresie oznaczonym na załączniku graficznym
cytowanym w $ 2 pkt d) umowy stanowiącej podstawę wpisu, przy czym
służebnośćta zostaje ustanowiona na czas nieograniczony, zaśprzebieg sieci i

elementów infrastruktury przesyłowej został przedstawiony na załączniku
graficznym

; -- -----

-----

- dział IV księgi wieczystej KW nr GDIGl00z494zł/6 jestwolny od wpÍsów; ---'--- w działach I-o, I-Sp, II, III i v księgi wieczystej KW GD1G/00249428l6 brak jest
wzmianek,
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6'

Ponadto, nie istnieją jakiekolwiek złoŻone i nierozstrzygnięte wnioski dotyczące

NieľuchomościCelu Komercyinego, które podlegałyby rozpoznaniu przez sąd
wieczystoksięgowy, prowadzący księgi wieczyste dla NieruchomościCelu

Komeľcyinego,

a Podmiotowi

Publicznemu

nie są znane

jakiekolwiek

okoliczności, które uzasadniałyby złożenĺetakich wniosków po zawarcĺu niniejszei

Umowy (z zastrzeżeniem złoŻenia wniosku o ujawnienie roszczenia Paľtneľa
Prywatnego o zawarcie Przyrzeczonei Umowy Spľzedaży Nieruchomości Celu
Komercyjnego na podstawie niniejszei Umowy); oraz nie toczy się jakikolwiek
spór dotyczący Nieruchomości Celu Komercyinego.
7

'

Podmiot Publiczny oświadcza, że NieľuchomościCelu Komeľcyjnego nie

są

przedmiotem jakichkolwiek roszczen reprywatyzacy)nych i Podmiot Publiczny nie

otrzymał jakiegokolwiek zawiadomienia

o

zgłoszeniu jakichkolwiek roszczeń,

reprywatyzacy)nych lub restytucyjnych lub wszczęciu w zakresie Nieruchomości
Celu Komercyjnego jakichkolwiek postępowań o takim charakterze

8. Podmiot Publiczny oświadcza, że W stosunku do NieruchomościCelu
Komercyjnego nie zostały wydane jakiekolwiek decyzje wywłaszczeniowe ani nie
zostały wszczęte jakiekolwĺek postępowania wywłaszczeniowe oraz nie istnieją
podstawy do wszczęcia takich postępowań w przyszłości

9'

Podmiot Publiczny oświadcza, że Nieruchomości Celu Komercyjnego posiadają
bezpośredni dostęp do dróg publicznych zapewniający przejazd pojazdów i przejście
pieszych

].0.

Podmiot Publiczny oświadcza,że nie dopuściłsię naruszenia jakikolwiek
pľzepisów, w tym cywilnych, karnych lub administracyjnych, z zakresu ochrony
środowiskalub odpowiedzialności za zanieczyszczenia
NieruchomościCelu Komercyjnego,

aW

odniesieniu

W odniesieniu

do całościlub

do

części

Nieruchomości Celu Komercyjnego nie toczyły się ani nie toczą się przed sądamĺ

Iub organami właściwymiw sprawach ochrony środowiskajakiekolwiek
postępowania w sprawach z zakresu ochrony środowiskalub odpowiedzialności za
zanieczyszczenia, mogące zakonczyć sĺę nałożeniem kar pieniężnych lub wydaniem
jakiegokolwiek innego orzeczenia, które mogłoby mieć istotny negaýwny wpływ na

którąkolwĺek z Nieruchomości Celu Komercyinego.
11-.

Podmiot Publiczny oświadczanadto, że: ---------

Ż5

a. Podmiot Publiczny níe zaprzestał na trwałe regulowania

swoich należnych i

wymagalnych zobowiąza(l; żadna częśćmajątku Podmiotu Publicznego nie jest

przedmiotem zajęcía, postępowania egzekucyjnego ani podobnego
postępowania; Podmiot Publiczny nie otrzymał zawiadomienia o wszczęciu
wobec niego postępowania egzekucyjnego, które mogłoby mieć wpływ na
zawarcie lub wykonanie niniejszej Umowy; nie istnieją jakiekolwiek
nieprawomocne orzeczenia lub wyroki dotyczące Podmiotu Publicznego; -----_--

b. księgi

o których mowa w ust. 5
powyżej, zawierają zgodny z prawdą i prawidłowy opĺs stanu prawnego
wieczyste, stosownie do treściwydruków,

Nieruchomości Celu Komercyjnego;

c' Podmiot Publiczny nie zawarł jakichkolwiek umów oraz nie

złożył

jakichkolwiek oświadczen wolĺ poza opisanymi w ninieiszei Umowie, które
prowadziłyby do ustanowienia jakikolwiek obciążeń na Nieruchomości Celu
Komercyinego;

są umowy

d. Dla następujących Nieruchomości Celu Komeľcyjnego zawarte
najmu, dzierŻawy lub ustanowiona jest służebność
gruntowa:

- dla działki nr 434/4

--___-_

obręb 100 zawarta jest umowa najmu na

Czas

nieoznaczony na lokal użytkorľy o powierzchni 16 mz z dzierżawą terenu
przyległego o powierzchni 159B

- dla działki nr 434/5

m2;

obręb 100 zawarta jest umowa najmu na czas

nieoznaczony na lokal użytkowy o powierzchni

- dla

1'

2L4,90 m2;

działki nr 367 obręb 100 zawarta jest umowa dzierŻawy na czas

nieoznaczony

pod Punkt Gromadzenia Odpadów dla

Wspólnot

Mieszkaniowych;

- dla działki nr 431'/2 obręb 100 zawarta jest umowa dzierżawy na czas
nieoznaczony pod Punkt Gromadzenia Odpadów dla Wspólnot
Mieszkaniowych;

- dla działki nr L98/B obręb ].00 zawarte są dwie umowy najmu na

czas

przesyłu
nieoznaczony na garaŻe oraz ustanowiona jest odpłatna służebność

w trybie art. 3051 kodeksu cywilnego, na rzecz spółki pod firmą: Gdańskie

Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej

spółka Z

ograniczoną

odpowiedzialnością z siedzibą w Gdańsku oraz )ej następców prawnych; ------
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- dla działki nr ].45 obręb 700 zawarta jest umowa dzierżawy na

czas

nieoznaczony miejsca parkingowego zastrzeżonego dla inwalidy;

- dla działki nr 329/2 obręb ].00 zawarta jest umowa dzierżawy na czas
nieoznaczony pod Punkt Gromadzenia Odpadów dla Wspólnot
Mieszkaniolłrych;

- dla działki nr 305

obręb 100 zawarte są umowy dzierżawy na czas

nieoznaczony pod garaże;
- dla

działki nr 541 obręb ]-00 ustanowiona jest odpłatna służebnoścprzesyłu

w trybie art. 3051 kodeksu cywilnego, na rzecz spółki pod firmą: Gdańskie

Przedsiębĺorstwo Energetyki Cieplnej

spółki z

o1raniczoną

odpowiedzialnością z siedzibą w Gdańsku oraz jej następców prawnych; ------

- dla działki nr

1'82/6 obręb ].00 ustanowiona jest odpłatna służebnośc

przesyłu w trybie art. 305 ]. kodeksu cywilnego, na rzecz spółki pod firmą:

Gdańskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej spółki
odpowíedzialnością z siedzibą w Gdańsku oraz

je)

z

ograniczoną

następców prawnych; ------

Podmiot Publiczny oświadcza,że do dnia zawarcia Przyrzeczonei Umowy

Sprzedaży Nieruchomości Celu Komercyjnego wymienione powyżej
umowy najmu lub umowy dzíerżawy zostaną wypowiedziane,

a

Podmiot

Publiczny podejmie niezbędne starania, aby przedmiot najmu lub dzierżawy

został opróżniony przez odpowiednio najemcę lub dzierŻawcę, chyba że
Strony niniejszej umowy ustalą co innego

e' Poza obciążeniami wskazanymi powyżej w lit. d., Nieruchomości Celu
Komeľcyjnego są wolne od obciążen; w szczególności Nieruchomości Celu

Komercyinego są wolne od umów dzierŻavĺy, umów najmu, umów
użytkowania, służebnościi podobnych pľaw. Za wyjątkiem okoliczności,że

na działce 292/2 obręb L00 znajduje się budynek usługowy zajmowany
bezumownie, żadne osoby trzecie

nie użytkują ani nie

zajmują

Nieruchomości Celu Komercyinego, ani jakichkolwiek ich częścibez
posiadania tytułu prawnego

do nich [Podmĺot Publiczny nie

złożył

jakiegokolwiek wniosku do sądu wieczystoksięgowego, prowadzącego księgi

wieczyste dla Nieruchomości Celu Komercyinego, który to wniosek nie
został ujawniony w księgach wieczystych w formĺe wzmianki lub wpisu; ------
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f.

Nieruchomości Celu Komercyinego nie stanowią lasu w rozumieniu ustawy
o lasach, nie są objęte uproszczonym planem urządzenia lasu ani decyzją
wydaną na podstawie inwentaryzacji stanu lasów;

g' Nieruchomości Celu Komercyinego nie Stanowią nieruchomości rolnej w
rozumieniu kodeksu cywilnego;'-----------

Nieruchomości Celu Komercyinego nie stanowią gruntu pod śródlądowymi

h.

wodami powierzchniowymi stojącymi;
i. Nieruchomości Celu Komercyinego nie leżą na terenie portu ani przystanĺ

morskiej, nie są położonena obszarze rewitalizacji, na którym obowiązuje
prawo pierwokupu na rzecz Gminy, ani na obszarze Specjalnej Strefy

Rewitalizacji, natomiast leżą na obszarze rewitalizacji Dolne Miasto / P|ac
Wałowy/ Stare Przedmieście wyznaczonym w uchwale nr XXII/607l1'6Rady

Miasta Gdańska

z dnia 28 kwietnia

201'6 roku

w sprawie

wyznaczenia

obszarów zdegradowanych i obszarów rewitalizacji w mieście Gdańsku (Dz.
Urz. Woj. Pom. z 20L6 r. poz. 1865); -----------j. żadnej osobie trzeciej nie przysługują w odniesieniu do

Nieruchomości Celu

Komercyinego prawa pierwokupu lub prawa odkupu;
k' Nieruchomości Celu Komeľcyinego nie są wpisane do rejestru zabytków;--l. NieľuchomościCelu Komercyinego w całościznajdują się na terenie
objętym MPZP;'---m. wchodzące

w skład Nieruchomości Celu Komercyjnego:

1'l działkanr 434l4 zabudowana jest: budynkiem stróżówki,

l działka nr 435 / 2 jest niezabudowana,
3l działka nr +3415 zabudowana jest:

2

budynkiem dawnej zajezdni

tramwajowej, obecnie użytkowanej pod parking,
1'

jest niezabudowana,

/2

jest niezabudowana,

4

/

działka nr 47 3 l

5

l

działka nr 37

6l

5

działka nr 37 6 jest niezabudowana

/ działkanr 377 jest niezabudowana,
B / działka nr 37 8 l 2 jest niezabudowana,
jest: budynkiem mieszkalnym Fundacyjna 9A i
9 / ďzíałka nr 35Z l9 zabudowana
jest
budynkami gospodarczymi, a W częściteren ten zabudowany

7

utwardzonym

b oi

skiem d o koszykówki (nawierzchnia asfaltowa),
Ż8

-__----

1'0/ działka nr 370 zabudowana jest: budynkiem mĺeszkalnym Fundacyjna 9 i
budynkiem gospodarczym,

1'I/ działkanr 367 jest niezabudowana,-

L2l działkanr 366 jest niezabudowana,
13l działkanr 365lZ jest niezabudowana,

L4l działkanr 346lZ

jest niezabudowana,

Í5l działka nr 345 jest niezabudowana,
1'6l dzĺałkanr 344 jest niezabudowana,

l
18 l

działka nr 343 jest niezabudowana,

!7

działka nr 342 jest niezabudowana,

/ działka nr 34]. jest niezabudowana,
20l đziałkanr 340 jest niezabudowana,
L9

2Il

dzíałkanr 339 jest niezabudowana,

22l dzíałkanr 338 jest niezabudowana,
Z3/ działka nr 373 zabudowana jest: dawnym budynkiem po Biurze Obsługi
Mieszkańc őw wraz z pomieszczeniami gospodarczymi,

24l

đziałkanr 374 zabudowana jest: dawnym budynkiem po Biurze Obsługi

Mieszkańców, --------

25/ działka nr 375/L jest częściowozabudowana schodami, podjazdem dla
niepełnosprawnych,--

26l działkanr 405/4 jest niezabudowana,
27

l

działka nr 4L6 jest niezabudowana,_

/ dzíałkanr 43I l 2 jest niezabudowana,29 / działka nr 54]. jest częściowo zabudowana boiskiem do koszykówki

28

i

utwardzona nawierzchnią asfaltową,---__---

30/ działkanr 1'9BlB jest zabudowana czterema garażami (lub ich częściami),
boiskiem do koszykówki z infrastrukturą, utwardzonym kostką polbruk oraz
stołem do ping ponga, pod którym znajduje się utwardzenie betonowe,

L

/L zabudowana jest budynkiem mieszkalnym Łąkowa 51,---__
32/ działka nr 1'4Ol2 zabudowana jest parkingĺem, w częściz nawierzchnią

31'l działkanr

O

utwardzoną asfaltową i płytkami chodnikowymi,

33l działkanr 544 zabudowana jest budynkiem mieszkalnym Łąkowa52, "----'
34/ działka nr 145 jest niezabudowana,_
29

35/ działkanr L37 zabudowana jest budynkiem mieszkalnym Łąkowa 50, ------36/ działkanr 292/2 zabudowana jest budynkiem usługowym,
37

/

działka nr

329

/2

zabudowana jest wiatą śmietnikową o ścianach

murowanych trwale związanych z gruntem,

38/ działka nr 305 jest częściowo zabudowana garażami i

komórkami

gospodarczymi,

39l

dz|ałka nr 1'8216 jest zabudowana boiskiem szkolnym

z

utwardzoną

nawi erzchnią asfaltową

LZ'Zapewnienia Podmiotu Publicznego złoŻone w nĺniejszym S 2 Przedwstępnei

Warunkowei Umowy Sprzedaży NieľuchomościCelu Komeľcyjnego Zostaną

W

Przyrzeczonei Umowie Sprzedaży NieľuchomościCelu
Komercyjnego jako zgodne z prawdą, prawidłowe i niewprowadzające w błąd na
dzień zawarcia niniejszej Przedwstępnei Warunkowei Umowy Sprzedaży

powtórzone

NieruchomościCelu Komercyjnego oraz na dzień zawarcia Przyrzeczonei
Umowy Spľzedaży Nieruchomości Celu Komercyinego.
13.

W

Przyrzeczonej Umowie Sprzedaży Nieruchomości Celu Komercyjnego
Podmiot Publiczny jest zobowiązany do zwolnienia Partnera Prywatnego z
odpowiedzialności oraz do naprawienia mu szkody wynikającej lub związanej z
faktem, że zapewnienia Podmiotu Publicznego, określone w niniejszym paragrafie

złożoneW dniu zawarcía Przedwstępnei Warunkowej Umowy Sprzedaży
NieľuchomościCelu Komeľcyinego lub w dacie zawarcia Przyrzeczonej Umowy

Sprzedaży Nieruchomości Celu Komercyjnego okażą się być nieprawdziwe,
niekompletne, niepoprawne lub wprowadzające w błąd, Iub też szkody wynikającej z

niewykonania lub nienależytego wykonania jakichkolwiek zobowiązań Podmiotu

Publicznego [dalej "Naruszenie")
14. OdpowiedzialnośćPodmiotu Publicznego wynikająca z zapewnien, złoŻonych w
niniejszym paragrafie, na podstawie swobody zawĺerania umów, będzĺe ponoszona

w

ramach odpowiedzialności gwarancyinei

na zasadzie ryzyka oraz

ma

zastosowanie niezależnie od wiedzy, zaniedbania, braku skrupulatności lub winy

Podmiotu Publicznego. Powyższe nie wyłącza uprawnień Partnera Prywatnego z
tytułu rękojmi.
15.

Podmiot Publiczny nie będzie ponosić odpowiedzialności za Naľuszenie, jeżeli

Paľtner Prywatny nie doręczy Podmiotowi Publicznemu
30

pisemnego

zawiadomienia o danym Naruszeniu do dnia przypadającego przed upływem L2
[słownie: dwanaście) miesięcy od daty zawarciaPrzyrzeczonei Umowy Sprzedaży

NieľuchomościCelu Komercyinego chyba, że skutki Naruszenia ujawnią się
pőźniej, niżwterminie L2 miesięcy

s3
oświadczenia Partnera Prywatnego

1. Partner Prywatny oświadcza, że jest w pełni uprawniony i upoważniony do
zawarcianinieiszej Umowy orazzobowiązania się do nabycia NieľuchomościCelu

Komercyjnego zgodnie z jej warunkami. Niniejsza Umowa zawiera zgodne z
prawem, Ważne, wiążące i wykonalne zobowiązania Partneľa Prywatnego' ----------

z. Partner Prywatny oświadcza, żQ zaciągnięcie zobowiązania do
Nieruchomości Celu Komercyjnego nie jest i nie będzie sprzeczne

z

nabycia

jakimikolwiek

obecnymĺ aní przyszłymi zobowiązaniami Partnera Prywatnego ani wiążącymi go
orze czeniami

s

ąd

ów

3. Partner Prywatny

l

u

b o rganów

a d

mini stra cyj nych.

oświadcza, Że zapoznał się ze stanem prawnym ujawnionym w

publicznych rejestrach dotyczących działek, o których mowa w s 2 ust. 3 powyŻej, a

także z lch widocznym stanem faktycznym

w

zakresie nie wymagającym

prowadzenia badań częścipodziemnej działek i nie zgłasza w tym zakresie żadnych
zastrzeżen, z tym wyjątkiem, że: w budynku usytuowanym na działce

obręb

1-00, sąsiadu)ącej

nr Z9Z/3

z dz. Z92/z obręb L00, znajdują się trzy otwory okienne,

których stan prawny nie jest znany, a które mogą rzutować na możliwośćrealizacji
zabudowy działki nr 29Zl2 zgodnie z Koncepcją Urbanistyczno-Architektoniczną i
Miej scowym Planem Zagospodarowania Przestrzennego.

4'

Partner Pr5rwatny oświadcza, że zamíerza rea\izować Pľzedsięwzięcie Etapami i
poszczególne Etapy będą realizowane na następujących działkach w zakresĺe
obiektów Celu Komercyinego, zgodnie z ofertą:

1) Etap I - działki nr 541; częścit1z /6, położonew obrębie ewidencyjnym 100; ___
2) Etap II - działki nr Ęa/a; a35/Z; 431'/Z; 41-6, położonew obrębie
ewidencyjnym 100;

3) Etap

III

-działka nr I9B/B, położonaw obrębĺe ewidencyjnym 100;
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4) Etap IV - działki nr 352/9;370;367;366;365lZ ;346/2;345;344;343;34Z;
341.;
1'aO

5]

340;339; 338; 373; 374; 3751L; 473/1'; 37512; 376; 377; 37812; I40/1';

lz;

Etap V

544; t45; L37; 292lZ; 329 /2, położonew obrębie ewidencyjnym 100;_---

-

działki numer a3a/5; 4O5/4;305, położonew obrębie ewidencyjnym

100. ------5.

Partner Prywatny oświadcza, że nie jest cudzoziemcem w rozumieniu ustawy z

d,nia24marca 1920 roku o nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców._------_---6. Partner Prywatny oświadcza , że do dokonania czynnościprzekraczającej zakres
jest
zwykłych czynności w postaci nabycia NieľuchomościCelu Komeľcyinego nie
Wymagana zgoda wszystkich wspólników Partnera Pry$/atnego, co wynika z !

s4
Okazane dokumentY
Przy ninieiszei Umowie zostały okazane następujące dokumenty:

1) wypis i wyrys z ewidencji gruntów z dnia B.IL.\OL7 r. obejmujący działkę o
numerze ewidencYjnYm: 434 / 4

2) wypis i wyrys z ewidencji gruntów z dnia B'tL.2O1'9 r' obejmujący działkę o
numerze ewidencyjnymz 434l5, położonew obrębie ewidencyjnym 100;
3) wypis i wyrys z ewidencji gruntów z dnia B.It.zOLg r. obejmujący działkę o
numerze ewidencyjnym: 37B/2, położonew obrębie ewidencyjnym 100;

4J wypis i wyrys z ewidencji gruntów z dnia

B.1'1"TOL9

r. obejmujący działkę o

numerze ewidencyjnym: 435/Z, położonew obrębie ewidencyjnym L00;
5) wypis i wyrys z ewidencji gruntów z dnia B.LL.TOL7 r', obejmujący działkę o
numerze ewidencyjnym: 473/ L, położonew obrębie ewidencyjnym 100;

6) wypis i wyrys z ewidencji gruntów z dnia B.LL'}OL} r., obejmujący działkę o
L00;
numerze ewidencyj nym:375l2, położone w obrębie ewidencyjnym

3Ż

7) wypis i wyrys z ewidencji gruntów z dnia 8'1'L.z0L9 r., obejmujący działkę o
numerze ewidencyjnym: 376, położonew obrębie ewidencyjnym 100;

B) wypis i wyrys z ewidencji gruntów z dnia 8'L1''z0I9 r., obejmujący działkę o
numerze ewidencyjnym: 377, położonew obrębie ewidencyjnym L00;

9) wypis i wyrys z ewidencji gruntów z dnia B'IL'20L9 r', obejmujący działkę o
numerze ewidencyjnym 352/9, położonew obrębie ewidencyjnym 100;

10)wypis

i wyrys z ewidencji gruntów z dnia

8'1'1''20L9 r', obejmujący działkę o

numerze ewidencyjnym: 370, położonew obrębie ewidencyjnym L00;

11)wypis

i wyrys z ewidencji gruntów z dnĺa B'1L.20L9 r',

obejmujący działki o

numerach ewidencyjnych: 366,połoŻone w obrębĺe ewidencyjnym 100;

1Z)wypis

i wyrys z ewidencji gruntów z dnia

8'L1''201'9 r', obejmujący działkę o

numerze ewidencyjnym: 367, położonew obrębie ewidencyjnym 100;

L3)wypis

i wyrys z

ewidencji gruntów z dnia B.7t.z0L9 r., obejmujący działkę o

numerze ewidencyjnym: 365/2,położone w obrębie ewidencyjnym 100;

14)wypis

i wyrys z ewidencji gruntów z

dnÍa 8J'1'.201'9 r., obejmujący dzĺałkęo

numerze ewidencyjnym 34I, położonew obrębie ewidencyjnym 100;

lS)wypis i wyrys z ewidencji gruntów z dnia 8.1'L.z0L9 r., obejmujący działkę o
numerze ewidencyjnym: 342, położonew obrębie ewidencyjnym 100;

16)wypis

i wyrys z ewidencji gruntów z dnia

B.1J.z01'9 r', obejmujący działkę o

numerze ewidencyjnym: 343, położonew obrębie ewidencyjnym 100;

L7)wypis i wyrys z ewidencji gľuntów z dnia B.1'L.Z0L9 r., obejmujący działkę o
numerze ewidencyjnym:344, położonew obrębie ewidencyjnym 100;

l8)wypis i wyrys z ewidencji gruntów z dnia B.L1'.z01'9 r., obejmujący działkę o
numerze ewidencyjnym: 345, położonew obrębie ewidencyjnym

19)wypis

i wyrys z ewidencji gruntów z dnia B.Lt'z01'9

1-00;

r., obejmujący działkę o

numerze ewidencyjnym: 346/Ż,połoŻone w obrębie ewidencyjnym 100;

Z0)wypis

i wyrys z ewidencji gruntów z dnia

8'1'1'.20t9 r., obejmujący działkę o

numerze ewidencyjnym: 340, położonew obrębie ewidencyjnym 100;

Z1)wypis

i wyrys z ewidencji gruntów z dnia BJ'1''z079

r., obejmujący dzĺałkęo

numerze ewidencyjnym: 339, położonew obrębie ewidencyjnym

TZ)wypis

i wyrys z ewidencji gruntów z dnia

1-00;

B'L1''z019 r', obejmujący działkę o

numerze ewidencyjnym: 33B, położonew obrębie ewidencyjnym 100;
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23)wypis

i wyrys z ewidencji gruntów z dnia

B'1'1''20I9 r., obejmujący działkę o

numerze ewidencyjnym: 373, położonew obrębie ewidencyjnym 100;

Z4)wypis

i wyrys z ewidencji gruntów z dnia

B.I1'201'9 r', obejmujący działkę o

numerze ewidencyjnym: 374, położonew obrębie ewidencyjnym 100;

Z5)wypis

i wyrys z ewidencji gruntów z dnia

B'1'L'20L9 r', obejmujący działkę o

numerze ewidencyjnym: 375l1, położonew obrębie ewidencyjnym 100;

26)wypis

i wyrys z ewidencji gruntów z dnia

-----_-_

B.1'1''Z01'9 r', obejmujący działkę o

numerze ewidencyjnym: 405/4' położonew obrębie ewidencyjnym 100;

Z7)wypis

i wyrys z ewidencji gruntów z dnia 8.II'20L9 r,

obejmujący działkę o

numerze ewidencyjnym:41"6, położonew obrębie ewidencyjnym 100;

Z8)wypis

i wyrys z ewidencji gruntów z dnĺa B.tL.201'9

r., obejmujący działkę o

numeľze ewidencyjnyml 431'l2,połoŻone w obrębie ewidencyjnym ]'00;

Z9)wypis i wyrys z ewidencji gruntów z dnia BJ'1'.20L9 r., obejmujący działkę o
numerze ewidencyjnym: 54L, położonew obrębie ewidencyjnym 100;

30)wypis i wyrys z ewidencji gruntów z dnia 8'1'Í.201'9 r', obejmujący działkę o
numerze ewidencyjnym: 19B/B, położonew obrębie ewidencyjnym 100;

31)wypis

i wyrys z ewidencji gruntów z dnia

8'1'1.2019 r', obejmujący działkę o

numerze ewidencyjnym: I40/L' położonew obrębie ewidencyjnym 100;

32)wypis

i wyrys z ewĺdencji gruntów z dnia

8'L1''z01'9 r., obejmujący działkę o

numerze ewidencyjnym: 1'4O/2, położonew obrębie ewidencyjnym 100;

33)wypis

i wyrys z ewidencji gruntów z dnia

B.L1''z01'9 r., obejmujący działkę o

numerze ewidencyjnym: 544, położonew obrębie ewidencyjnym 100;

34)wypis i wyľys z ewidencji gruntów z dnia 8.11'.20L9 r., obejmujący działkę o
numerze ewidencyjnym: 145, położonew obrębie ewidencyjnym L00;

3S)wypis

i wyľys z

ewidencji gruntów z dnia 8'11'.2019 r., obejmujący działkę o

numerze ewidencyjnym: I37, położonew obrębie ewidencyjnym 100;

36)wypis i wyrys z ewidencji gruntów z dnia B.1'L'z0L9 r., obejmujący działkę o
numerze ewidencyjnym: 292/2, położonew obrębĺe ewidencyjnym 100;

37)wypis

i wyrys z ewidencji gruntów z dnia

B'1'L'?0L9 r', obejmujący działkę o

numerze ewidencyjny111. 329 /2, położonew obrębie ewidencyjnym 100;
38)wypis i wyrys z ewidencji gruntów z dnia B'1't'Z01'9 r., obejmujący działkę o
numeľZe ewidencyjnym: LB\/6, położonew obrębie ewidencyjnym 100;
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39)wypis i wyrys z ewidencji gruntów z dnia B1-L201'9 r., obejmujący działkę o
numerze ewidencyjnym: 305, położonew obrębie ewidencyjnym L00,

przy czym opisane wyżej wypisy i wyrysy z ewidencji gruntów wydane zostały z
upoważnienia Prezydenta Miasta Gdańska dla celów dokonywania wpisów w księdze
wieczystej i wynika z nich, że tereny Nieruchomości Celu Komercyinego położone

są na terenach objętych następującymi symbolamĺ: Bp
niezabudowane lub w trakcie zabudowy, Bi

-

-

zurbanizowane tereny

inne tereny zabudowane, B

-

tereny

mieszkaniowe, ------

stanowiąceZałącznik nr 1 do ninieiszei Umowy; oraz------

1)

uchwała nrX|Il/265/19 Rady Miasta Gdańska z dnia 29 sierpniaZ0L9 roku w

sprawie zasad nabywania, zbywania, obciążania i

wydzierżawiania

nieruchomości Gminy Miasta Gdańska stanowiącaZałącznik nr 2 do niniejszej
Umowy;

1a)

uchwała nr

XV

l33B/L9 Rady Miasta

Gdańska z dnia 24 paźđziernika20L9 r. w

sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości położonych na Dolnym
Mieście w Gdańsku w trybie bezprzetargo\^rym na rzecz partnera prywatnego w

celu wykonania umoWy

o

partnerstwie pubIiczno-pryvyatnym, stanowiąca

Załącznik nr 2a do niniej szej Umowy;

z)

operat szacunkowy określający wartośćNieruchomości Celu Komercyinego z
dnia 14 sierpnia 201'9 r. roku, stanowiący Załącznik nr 3 do ninieiszei Umowy;

3)

kopĺa umowy Spółki Partnera Prywatnego

z

dnia

dokumentowana aktem notarialnym sporządzonym przez notariusza

I

któľa to Umowa

Spółki została zmieniona

aktem notarialnym

sporządzonym przez
Przedmiotowa zmiana obejmowała zmianę
w następstwie

W
z wniosku

35

!

I

W Zakresie opisanym powyżej. Kopia umowy Spółki Partnera

Pľywatnego stanowi Załączniknľ 4 do Umowy;
4) wypis i wyrys z planu miejscowego nr WUiA-11.6727.2622.2019.1R wydany dnia
15 listopada 201'9 roku przez Kierownika Referatu Planów i Marketingu Wydzĺału
Urbanistyki i Archĺtektury Urzędu Miejskiego w Gdańsku, z którego wynika, że: ---

działki nr 434/4,435/z, obręb 100, znajdują się w strefie 002_M/U3 L,---------

-

działka nr 434/5, obręb 100, znajduje się w strefie 001-M/U31,

-

działka nr 473/1', obľęb 100, znajduje się w strefie OL2-M/IJ31',

w planie zagospodarowania nr 11L3,
-

działki nr 376,377,37B/2, obręb L00, znajdują się w strefie 031-M/U31-, -----

- działki nr 352/9, 370, 367, 366, 365/z, 346f z, 345, 344, 343, 34z, 341', 340,
339, 33B, obręb 100, znajdują sĺę w strefie 01'z-M/U3].,-__-_----_-

działki nr 373,

-

działka nr 405/4, obręb L00, znajduje się w strefie O1'4-M/|J31',

-

działka nr 416, obręb 100, znajduje się w strefie 015_M/U31,----------_

-

działka nr 43I/2, obręb 100, znajduje się w strefie 01'6-M/lJ31',

-

działka nr 54]., obręb 100, znajduje się w strefie 003_M/U31,------_-_--

-

działka nr L9B/8, obręb 100, znajduje się w strefie 005-M/U31,

-

działka nr 292/2, obręb L00, znajduje sĺę w strefie Oz1-M/IJ31',

-

działka nr 329 /2, obręb L00, znajduje sĺę w strefie O24-M/|J3L,

-

działka nr 305, obręb

-

działka nr 1'B2/6, obręb L00, znajduje się w strefie 01B-U33,
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4,37 5 /1', obręb 100, znajdują się w strefie 013-M/U3

1-00,

1-, -----

znajduje się w strefie 026-M/|]31',

- działkanr 375/2, obręb 100, znajduje się w strefie 031M/U31,
w planĺe zagospodarowania nr II24,

działki nr 1'40/1',1'40/z,544,1'45, L37, obręb 1'00,znajdują się w strefie 00L- 31
w planie zagospodarowania nr IL32,

stanowiąceZałącznik nľ 5 do Umowy
5) zaświadczenie nr GZD|Z-PZ-5324-1"(3B)-2019-JW wydane dnia 18 listopad a 2OI9

roku z upoważnienia Prezydenta Miasta Gdańska, z którego wynika, że działki nr
434/4, 434/5, 376, 377, 341,, 342, 343, 344, 345, 346/2, 340,339, 338, L45, 305,

37B/2,43512,405/4,41,6,473/L,365/2,375/2,375/1.,329/Z,352/9,37O,'t40/1,,
']-40/z, 544, 366, 367, 137, 373, 374, 431'/2, 54I, 1'98/8, 292f2, LB2/6 obręb

geodezyjny: 100, położone W Gdańsku przy ulicach Kurzej, Radnej, Zielonej,
36

Fundacyjnej, Dobrej, Wierzbowej, Łąkowej, |askółczej, Toruńskiej, |ałmużnĺczej,
Sempołowskiej, Śluza - nie są objęte uproszczonym planem urządzenia lasu lub
inwentaľyzacją stanu lasów, w myślart' 1'9 ust. 3 ustawy z dnia 28 września 1'99I
roku o lasach, stanowiąceZałącznik nr 6 do Umowy,

7) wstępny projekt podziału działki nr 1'82/6, stanowiący Załącznik nľ 7 do
Umowy

ss
Zobowiązania do zawarcia Przyrzeczonei Umowy Sprzedaży Nieruchomości Celu
Komercyinego
oraz waľunki iej zawarcia

L. Strony zobowiązują się do zawarcia Przyrzeczonei Umowy Sprzedaży
Nieruchomości Celu Komercyinego na zasadach określonychw ninieiszei
Umowie, zzastrzeżeniem spełnienia się warunków,
2,'

o

których mowa poniżej. ------

Podmiot Publiczny działając na podstawie ĺ w zgodzie z uchwałamĺ
stanowiącymi Załącznik nľ 2 i Załącznik nr 2a do niniejszej Umowy oraz
Partner Prywatny oświadczają, Że niniejszym zawierają Przedwstępną
Warunkową Umowę Spľzedaży Nieruchomości Celu Komercyinego, na mocy

której zobowiązu)ą się zawrzeć Przyrzeczoną Umowę

Sprzedaży

NieruchomościCelu Komeľcyinego, na podstawie której Podmiot Publiczny
sprzeda Paľtneľowi Pľywatnemu, a Partner Pľywatny kupi od Podmiotu
PubliczneEo

za wskazaną poniżej cenę, w stanie wolnym od obciążeń z wyjątkiem

obciążeń i ograniczeń, które są wskazane we właściwychKW oraz w niniejszej

Umowie, Nieruchomości Celu Komercyinego, na których zgodnie

z ofertą

będzie ľealizowane Przedsięwzięcie w zakresie obiektów Celu Komeľcyinego

wskazane w $2 ust. 3 niniejszej Umowy,

Za cenę 40 301 881,00 (słownie: czterdzieści milionów trzysta jeden tysięcy
osiemset osiemdziesiąt jeden 00/100) złotych netto plus podatek VAT

ustawowo obowiązujących wysokoścĺach,ustaloną

w oparciu o

W

operat

szacunkowy stanowiący Załącznik nr 3 do niniejszei UmoW, z zastrzeżeniem

$6' Strony oświadcza ją, że na powyższą łączną cenę składa się cena w kwocie

3474 5].0,00 [słownie: trzy miliony czterysta siedemdziesiąt cztery tysiące
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pięćset dziesięć 00/100) złotych netto za działkę nr 434/4, cena W kwocie
786023,00 [słownie: siedemset osiemdziesiąt sześćtysięcy dwadzieścia trzy
00/100) złote netto za działkęnr 435/2, cena w kwocie 6394905,00 [słownie:
sześćmilionów tľzysta dziewięćdziesiąt cztery tysiące dziewięćset pięć 00/100)

złotych netto za działkę nr 434/5, cena W kwocie L62g7g,O0 [słownie: sto
sześćdziesiąt dwa tysiące dziewięćset siedemdziesiąt dziewięć 00/100) złotych
netto za działkę nr 473/1', cena W kwocie 1'31'289,OO (słownie: sto trzydzieści
jeden tysięcy dwieście osiemdziesiąt dziewięć 00/100) złotych netto za działkę nr

375/z, cena W kwocie 337 276,00 (słownie: trzysta trzydzíeścrsiedem tysięcy
dwieściesiedemdziesiąt sześć00/100) złotych netto za działkę nr 376, cena W
kwocie 385 944,00 [słownie: trzysta osiemdzĺesiąt pięć tysięcy dzĺewięćset
czterdzieści cztery 00/100) złote netto za działkę nr 377, cena W kwocie
444 797

,00 fsłownie: czterysta czterdzieści cztery tysiące

dziewięćdziesiąt siedem 00/100) złotych netto

siedemset

za działkę nr 378/2, cena

W

kwocie B 705 525,00 [słownie: osiem milionów siedemset pięć tysięcy pięćset
dwadzieścia pĺęć00/100) złotych netto za działkę nr 352/9, cena W kwocie
5L9 609,00 [słownie: pięćset dziewiętnaście tysięcy sześćsetdziewĺęć 00/100)
złotych netto za działkę nr 370, cena W kwocie 7B9 475,OO [słownie: siedemset
osiemdziesiąt dziewięć tysięcy czterysta siedemdziesiąt pięć 00/100) złotych
netto za działkę nr 367, cena W kwocie B10 780,00 fsłownie: osiemset dziesięć
tysięcy siedemset osiemdziesiąt 00/100) złotych netto za dzíałkęnr366, cena w

kwocie 513 69L,00 [słownie: pięćset trzynaścietysięcy sześćsetdziewięćdziesiąt
jeden 00/100) złotych netto za działkę nr 365/2, cena W kwocie 205 950,00
(słownie: dwieście pięć tysięcy dziewięćset pięćdziesiąt 00/L00) złotych netto za

działkę nr 346/2, cena w kwocie 2z01'53,OO (słownie: dwieściedwadzieścia
tysięcy sto pięćdziesiąt trzy 00/I00) złote netto za dzíałkęnr 345, cena w kwocie
L98 848,00 [słownie: sto dziewięćdziesiąt osiem tysięcy osiemset czterdzieści

osiem 00/100) złotych netto za działkę nr 344, cena

w kwocie

2O7 1'34,OO

(słownie: dwieściesiedem tysięcy sto trzydzieści cztery 00/100) złote netto za
działkę nr 343, cena w kwocie 202399,00 (słownie: dwieście dwa tysiące trzysta
dziewięćdziesiąt dziewięć 00/100) złotych netto za dz\ałkęnr 342, cena W kwocie

zL\ 4L9,00 (słownie: dwieściepiętnaścietysięcy czterysta dziewiętnaście
00/100) złotych netto za działkę nr 341', cena W kwocie 209 501,00 (słownie:
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dwieście dziewięć tysięcy pięćset jeden 00/100) złotych netto za działkę nr 340,

cena W kwocie 2z7 25s,00 [słownie: dwieściedwadzieścia siedem tysięcy
dwieście pięćdziesiąt pięć 00/100) złotych netto za dzíałkęnr 339, cena w kwocie

262764,00 (słownie: dwieściesześćdziesiątdwa tysiące siedemset sześćdziesiąt
cztery 00/L00) złote netto za działkę nr 33B, cena w kwocie 34L 0L2,00 [słownie:

trzysta czterdzieści jeden tysięcy dwanaście 00/100) złotych netto za działkę nr

373, cena w kwocie 290347,00 (słownie: dwieście dziewięćdziesiąt tysięcy
trzysta czterdzieści siedem 00/100) złotych netto za działkę nr 374, cena w

997,00 [słownie: siedemdziesiąt pięć tysięcy dziewięćset
dziewięćdziesiąt siedem 00/100) złotych netto za działkę nr 375/t, cena w

kwocie

75

kwocie 338 089,00 (słownie: trzysta trzydzieści osiem tysięcy osiemdziesiąt
dziewięć 00/100) złotych netto za działkęnr 405/4, cena W kwocie 296193,00

(słownie: dwieściedziewięćdziesiąt sześćťysięcy sto dziewięćdziesiąt trzy

00/L00) złote netto za działkę nľ 41'6, cena w kwocie 767 764,00 (słownie:
siedemset sześćdziesiąt siedem tysięcy siedemset sześćdzĺesíąt
cztery 00/100)
złote netto za działkę nľ 431'/2, cena W kwocie 4 625 667,00 (słownie: cztery
miliony sześćsetdwadzieścia pięć tysięcy sześćsetsześćdziesiątsiedem 00/100)

złotych netto za działkę nr 541, cena W kwocie 2.B91'7Bz,00 (słownie: dwa

miliony osiemset dziewięćdziesiąt jeden tysięcy siedemset osiemdziesiąt dwa
00/100) złote netto za działkę nr 1'98/B, cena W kwocie B78 430,00 [słownie:
osiemset siedemdziesiąt osiem tysięcy czterysta trzydzieści00/100) złotych netto

za działkęnr t40/1' i za działkęnr 544, cena w kwocĺe 383BB2,00 [słownie:
trzysta osiemdziesiąt trzy tysiące osiemset osíemdziesiąt dwa 00/100) złote netto

za działkę nr I40/2, cena W kwocie 406 291',00 (słownie: czterysta sześćtysięcy
dwieście dziewięćdziesiąt jeden 00/100) złotych netto za działkę nr 145, cena W

kwocie 266760,00 [słownie: dwieście sześćdziesiąt sześćtysięcy siedemset
sześćdziesiąt00/100) złotych netto za działkę nr

1'37 ,

cena W kwocie 30B 859,00

[słownie: trzysta osiem tysięcy osiemset pięćdziesiąt dziewięć 00/100) złotych

netto za działkę nr 29z/z, cena W kwocie 43B 444,00 [słownie: czterysta
trzydzieściosiem tysięcy czterysta czterdzieści cztery 00/L00) złote netto za
działkę nr 329l2, cena W kwocie 406 z9L,00 (słownie: czterysta sześćtysięcy
dwieście dziewięćdziesiąt jeden 00/100) złotych netto za działkę nr

305

oraz

cena w kwocie z \79 847,OO [słownie: dwa miliony sto siedemdzĺesiąt dziewięć
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tysięcy osiemset czterdzieści siedem 00/1-00) złotych netto za częśćdziałki nr

1'Bzl6 (Wartośćdziałki oszacowana została dla powieľzchni 0,L926 ha,
wynikającej Ze wstępnego projektu podziału działki. 0stateczna wielkość
powierzchni działki zostanie ustalona W wyniku podziału nieruchomości,
dokonanego na podstawie wstępnego projektu podzĺałustanowiącego Załącznik

nr 7 do niniejszej Umowy. W przypadku jeżeli ostateczna wielkośćpowierzchni
działki będzie rőżna od 0,1926 ha, cena za nieruchomość zostanie ustalona
według następującego wzoru: liczba metrów kwadratowych x cena jednostkowa
metra kwadratowego wskazana w operacie szacunkowym z L4 sierpnia 20L9 r.

(Załączniknr 3) w wysokości ]'131,80 zł netto
3
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s6
Cena

42

43

44

7

s7
odstąpienie od Pľzedwstępnej Warunkowei Umowy Sprzedaży Nieruchomości
Celu Komercyinego

1

45

3

4'

Oświadczenie o odstąpieniu od nĺnĺejszej Umowy wymaga formy pisemnej pod
rygorem nieważności

sB
Koszty aktu
Koszty umowy niniejszej, w tym koszty opłaťysądowej, ponosi Partneľ Prywatny
przelewem, zaśkoszty Przyrzeczonej Umowy Sprzedaży NieľuchomościCelu

Komercyjnego, W tym koszty opłaty sądowej, poniesie Partner Prywatny
przelewem

se
Pouczenia
Notariusz poinformował strony o treściart. 389 i art. 390 kodeksu cywilnego, to jest o
skutkach zawarcia umowy przedwstępnej w formie aktu notarialnego

s10
Wpis roszczeni a o zawarcie Przyrzeczonei Umowy Sprzedaży Nieruchomości Celu
Komercyinego

z

s 4 zdanie drugie ustawy prawo o notariacie, na żądanie Partnera
Prywatnego, na podstawie niniejszej umowy notariusz złożypod oddzielnym

Zgodnie

art. 92

numerem Repertorium, za pośrednictwem systemu teleinformatycznego, następujące

wnioski o dokonanie wpisów w księgach wieczystych

a) wpis w dziale

III księgi wieczystej nr GD1G/00048569

f7, prowadzonej przez

Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ w Gdańsku, roszczenĺa o sprzedaż działekgruntu o

numeľach ewidencyjnych 434/4, 434ls, 376, 377, 341', 342, 343, 344, 345,
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346/2, 340, 339, 33B, 145

i

305, objętych tą księgą wieczystą, najpóźniej w

terminie do dnia 28 lutego 2022 roku, na rzecz GGl Dolne Miasto Spółka z

ograniczoną odpowiedzialnością Spółki komandytowei

z

siedzibą

W

Gdańsku;

b) wpis w dziale

III księgi wieczystej nľ GD1G/0004790B f 9, prowadzonej przez

Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ w Gdańsku, roszczenia o sprzed aż działek gruntu o

numerach ewidencyjnych 37B/2, 435/z, 405/4

i

41'6, objętych

tą księgą

wieczystą, najpóźniej w terminie do dnia 28 lutego 202Ż roku, na rzecz GG|

Dolne Miasto Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółki
komandytowej

c) wpis w dziale

z siedzibą w Gdańsku;

III księgi wieczystej nr

GDIG/0o0s644zl0, prowadzonej przez

Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ w Gdańsku, roszczenia o sprzed aż dzíałekgruntuo

numerach ewidencyjnych 473/1'

i

365/2, objętych

tą księgą wieczystą,

najpóźniej w terminie do dnia 28 lutego 2022 roku, na rzecz GGI Dolne Miasto

Spółka z ograniczoną odpowĺedzialnościąSpółki komandytowej z siedzibą
w Gdańsku;_-_--------__

d) wpis w dziale

III księgi wieczystej nr GD1G/00055906 f 4, prowadzonej przez

Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ w Gdańsku, roszczenia o sprzedaż dzíałekgruntuo

numerach ewidencyjnych 375/z,375l1'

i

329/2, objętych tą księgą wieczystą,

najpóźniej w teľminie do dnia 28 lutego 2022 roku, na rzecz GGI Dolne Miasto

Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółki komandytowei z siedzibą
w Gdańsku; ------------

e) wpis w dziale

III księgi wieczystej nr GDIG/0003L797 f 2, prowadzonej przez

Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ w Gdańsku, roszczenia o sprzedaż działki gruntu o

numerze ewidencyjnym 35z/9, objętej

tą księgą wĺeczystą, najpóŹniej

W

terminie do dnia 28 lutego 2022 roku, na rzecz GGI Dolne Miasto Spółka z

ograniczoną odpowiedzialnościąSpółki komandytowej

z

siedzibą w

Gdańs

0

wpis w dziale III księgi wieczystej nr GD1G/00045985 f8, prowadzonej przez
Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ w Gdańsku, roszczenia o sprzedaż działek gruntu o
numerach ewidencyjnych 370, L40/I,1'40/2 i 544, objętych tą księgą wieczystą,
najpóźniej w terminie do dnia 28 lutego 2022 roku, na rzecz GGI Dolne Miasto
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Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółki komandytowei z siedzibą
w Gdańsku;

_--_-__--_--

g) wpis w dziale

III ksĺęgi wieczystej nr GD1G/00045887 f L, prowadzonej przez

Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ w Gdańsku, roszczenia o sprzed aż działek gruntu o

numerach ewidencyjnych 366, 367

i I37,

objętych

tą księgą wieczystą,

najpóźniej w terminie do dnia 28 lutego 2022 roku, na rzecz GGI Dolne Miasto

Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółki komandytowej z sledzibą
w Gdańsku;

h) wpis w dziale

III księgi wieczystej nr GD1G/0004B0BB f L, prowadzonej przez

Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ w Gdańsku, roszczenia o sprzed aŻ działek gruntu o

numerach ewidencyjnych 373 i 374, objętych tą księgą wieczystą, najpóźniej w

terminie do dnia 28 lutego Z0Z2 roku, na rzecz GGI Dolne Miasto Spółka z

ograniczoną odpowiedzialnością Spółki komandytowei

z

sĺedzibą w

Gdańsku;

i)

wpis w dziale III księgi wieczystej nr GDIG/00052446/0, prowadzonej przez
Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ w Gdańsku, roszczenia o sprzedaŻ dzíałkigruntu o

numerze ewidencyjnym 431'/2' objętej

tą księgą wieczystą,

najpóŹniej W

terminie do dnia 28 lutego 2022 roku, na rzecz GGI Dolne Miasto Spółka z

ogľaniczoną odpowiedzialnościąSpółki komandytowei

j)

z

siedzibą w

Gdańsku;--

wpis w dziale III księgi wieczystej nr GD1G/00249439f 6, prowadzonej przez
Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ w Gdańsku , roszczenia o sprzed aż działki gruntu o

numerze ewidencyjnym 54L, objętej tą księgą wieczystą, najpóźniej w terminie
do dnia 28 lutego Z0Z2 roku, na rzecz GGI Dolne Miasto Spółka z ogľaniczoną

odpowiedzialnością Spółki komandytowei

k) wpis w dziale

z siedzibą w Gdańsku;--_-------------

III księgi wieczystej nr GD1G/oo25546Lf 4, prowadzonej przez

Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ w Gdańsku, roszczenia o sprzedaż działki gruntu o

numerze ewidencyjnym I9BlB, objętej

tą księgą wieczystą, najpóźniej W

terminie do dnia 28 lutego 2022 roku, na rzecz GGI Dolne Miasto Spółka z

ograniczoną odpowiedzialnością Spółki komandytowei

z

siedzibą

W

Gdańsku;--

l)

wpis w dziale III księgi wieczystej nr GDlG/oooL7475f 5, prowadzonej przez
Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ w Gdańsku, roszczenia o sprzedaż dzíałkigruntu o
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numerze ewĺdencyjnym 29z/z, objętej

tą księgą wieczystą, najpóźniej w

terminie do dnia 28 lutego 2022 roku, na rzecz GGI Dolne Miasto Spółka z

ograniczoną odpowiedzialnością Spółki komandytowei

z

siedzibą w

Gdańsku;-m) wpis w dziale III księgi wĺeczystej nr GD1G/0o2494zBl6 prowadzonej przez

Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ w Gdańsku, roszczenia o sprzedaż, najpóźniej w

terminie do dnia 28 lutego 2022 roku, działki o powierzchni około 0,1'9Ż6 ha,
oznaczonej na wstępnym projekcie podziału stanowiącym Załącznik nr 7 do
umowy stanowiącej podstawę tego wpisu, powstałej w wyniku podziału działki
gruntu o numerze ewidencyjnym1'82/6 objętej tą księgą wieczystą, narzeczGG|

Dolne Miasto Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółki
komandytowei

z siedzibą w Gdańsku.

Wnioskodawca

- GGI Dolne Miasto Spółka z

ograniczoną odpowiedzialnością Spółka

komandytowaz siedzibą w Gdańsku,

Uczestnik postępowania:
- Gmina

Miasta Gdańska.

Za złoŻenie powyższego wniosku notariusz pobierze pod oddzielnym numerem
RepertorÍum
a) na podstawie art. 43 ustawy z dnia 28 lipca 2005 roku o kosztach sądowych w

::::::i*]::::

o"

::: ::i':' :: :::]:ľ::::: ľil ;, ff il

;

b) na podstawie $16 rozporządzenia w sprawie maksymalnych stawek taksy
notarialnej (t'j' Dz.U. z201'8
c) na podstawie art. 5 ust.

r.poz'z7z)-------

1 pkt

kwotę 200,00 zł

1), art. 4'J. t art. 1,46aa ust. 1 ustawy o podatku od

towarów i usług (tj. Dz.U. z 20LB r. poz.2I7 4 ze zm')

Z3o/o od

kwoty 200,00zł"'--kwotę 46,00 zł.

Notariusz przekazał stawajqcym informacje wynikajqce
Rozporzqdzenia Parląmentu EuropejskÍego

i

Z Arýkułu 13

Rady (UE) 2016/679

z dnia

27

kwietnia 20L6 roku W sprawie ochrony osób fizycznych w zwiqzku z
przea^larzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich
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danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE,

co

stawający niniejszym

potwierdzają.-_-_-----

Zestawien ie załączników do niniej szej Umowy:

Załączniknľ 1-

Wypisy i wyrysy z ewidencji gruntów dotyczące Nieruchomości,-___

Załączniknr2 -

Uchwała nr XIII/Z65/19 Rady Miasta Gdańska z dnia 29 sierpnia

2019 roku w sprawie zasad nabywania, zbywania, obciążania i
wy dzierżawiania ni eruchomości Gmi ny Miasta Gdańska. --

Załączniknr 2a

-

Uchwała nr XV/338/19 Rady Miasta Gdańska z dnia 24 paźdzíernika

20L9 r' w sprawie wyrażenĺazgody na sprzedaż nieruchomości

położonychna Dolnym MieścieW Gdańsku w trybie
bezprzetargowym na rzecz partnera prywatnego w celu wykonania
um owy o

Załączniknľ 3

partnerstwie publiczno -prywatnym.-----

Operat szacunkowy z dnia L4 sierpnia

_

Z0I9 r' określającywartość

Nieruchomości Celu Komercyinego.

Załączniknr 4

_

kopia umowy Spółki Partnera Prywatnego.----__-_---

Załącznik nr 5

-

wypis i wyrys z planu miejscowego nr WUiA-11.6727.2622.201,9.\R wydany

dnia 15 listopada 2079 roku przeŻ Kierownika Referatu Planów
Marketingu Wydziału Urbanistyki

i

Architektury Urzędu Miejskiego

i
\^/

Gdańsku.---

Załącznik nľ 6

-

zaświadczeni e nr GZD\Z-PZ- 5324 - 7(3B) -20

1'9

-Iw wydane dni a 1 B listopada

2019 roku z upoważnienia Prezydenta Miasta Gdańska'---

Załączniknr7 - wstępny projekt podziału działki nr 7B2/6
Należne opłaty Wynoszą:
a) tytułem wynagľodzenia za czynność notarialną na podstawie $ 3 i 6 rozporządzenia w

sprawie maksymalnych stawek taksy notarialnej (t.j. Dz.U. z 201.8 r. poz.272)-------------kwotę B.000,00 zł,
b) za 3 wypisy 5]--stronicowego aktu wpisane pod oddzielnymĺ numerami repertorium na

podstawĺe $12 tego

rozporządzenia

c) podatek od towarów i usług VAT stawka 23

-----kwotę 9IB,00 zł,
o/o

od kwot wymienionych w pkt a) i b), to

jest łącznie od kwoty 8.918,00 zł, na podstawie art' 5 ust.
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1

pkt 1), art'

41'

i

art' \46aa

ust. 1 usta\^/y o podatku od towarów i usług (t.j. Dz.U.

z

201'8

r. poz' 2I74 z pőźn.zm.)_--kwotę 2.051',1'4 zł.

Akt zostął odczytany, przyjęty Í podpisany,
/

-

/ AlanAleksandr owicz

/-/Luiza Gruntkowska
/-/Mikołaj Konopka
-

5L

notariusz

