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AKT NoTARIAL|{Y

Dnia jedenastego maja dwa tysiące piątego roku (11.05.2005) przede mną no-

tariuszem Jolantą Zarecką mającą siedzibę swojej Kancelariiw Szczęcinie przy ulicY

Monte Casśino 8lI,przybyłądo gmachu Urzędu Miejskiego w Szazecinie, mieszczą-

cego się w Szczęcinieprzy placu Armii Krajowej 1, stawili się:
-1. pan Jerzy Stanisław Krawiec, syn Stanisława i GenoweĘ, zamieszkaĘ w

Szczec\nieprZyu1icyJasnej49l37,Znanymiosobiście,-.----.
ZastępcaPterydenta Miasta Szczęcina, dzia\ający !y imieniu i na rzecz GminY
Miasto Szczecin, na podstawie pełnomocnictwa udzielonego mu przez Prezyden-

ta Miasta Szczecina, upowazniającego go do nieodpłatnęgo przenoszenia własno-

ści nieruchomości stanowiących własność Gminy Miasto Szczecin, sporządzone,

go w dniu 30 sierpnia 2004 roku, w formie aktu notarialnego, przez notariusza

Żofię Daleszyńską mającą siedzibę swojej Kancelarii w Szczecinie i wpisanego

do Repertorium Azanumerem 646012004; Stawający oświadcza, żęudzięIone mu

pełnomocnictwo nię zostaŁo odwołane. -- --- -- -- -

2. Pan Wiesław Antoni Lewoc, syn Zbtgniewa i Haliny, zamięszkńy: 7I,047

Szczecin, ulica Hrubieszowska 6817,legitymujący się dowodem osobistym se-

rii DB numer 8183750, -----:------
działający w imieniu i nu rzecz Domu Kultury ,,KIub Skolwin" z siedzibą w

Szczęcinieprzy ulicy Stołczyńskiej numer 163, numer REGON 812663456, nu-

mer NIp 851-28-51-834, wpisanego do Rejestru Instytucji Kultury Urzędu Miej-
skiego w Szczęcinie, pod numerem zuK 10l03,jako jego Dyrektor, na podstawie

art. 15 ustawy z dnia ż5 pńdziernika 1991 roku, o organizowaniu i prowadzeniu

dzińalności kulturalnej (Dz.lJ z 20OI roku, nr 13 poz. I23 z poźniejszymi zmia-
nami), rozdziałulv § 6 statutu Domu Kultury ,,Klub Skolwin" oraz aktu powoła-

nia znak: WQ.II.AI?II30-3l04, wydanego przez Prezydenta Miasta Szczecina w

dniu 5 stycznia2004 roku.-----
Stawająry oświadcza, że nie został odwołany z funkcji dyrektora i nadal piasĘe
powierzone mu stanowisko. ---------

Tozsamość stawającego Ad ż ustaliŁarn na podstawie okazanego dowodu osobistego,

którego serię i numer podano wyżęj.---,
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UMOWA PRZENIESIENIA

§ 1. Stawający Jerzy Stanisław Krawiec działąący w imieniu Inarzęcz Gmi-
ny Miasto Szczęctn oświadcza, że Gmina Miasto Szczęctnjest właścicielem nieru-
chomości, stanowiącej zabudowaną działkę numer IglI7 o obszarze 5778 -' 1pięó
tysięcy siedemset siedemdziesiąt osiem metrów kwadratowych), obręb 21 - Nad Od-
rą położonej w Szczęcinie, ulica Stołczyńska numer 163, dla ktorej Sąd Rejonowy w
Szczecinie, XII Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą Kw Nr
SZl5/00101528/7, adzińy III i IV tej księgi wieczystej nie wykazująwpisów.--------

Pełnomocnik Gminy Miasto Szczecin zapewnla, że wyżej opisana nierucho-
mośó nie jest obciĘona żadnymi prawami anl, ciężarami na rzecz osob trzecich nie-
ujawnionymi w księdze wieczystej, wolna jest od wszelkich długów i obciĘeń, praw
i roszczeń osób trzecich, ograniczeń w rozporządzaniu i nie jest przedmiotem postę-
powania egzekucyjnego ani zabezpieczającego oraz, żę nię toczy się postępowanie o

nabycie tej nieruchomości z wniosku osoby, która ma roszczenie o jej nabycie na
podstawie ustawy o gospodarce nieruchomościami lub odrębnych przepisów.---------

§ 2. Staw ąący okazali i przedłożyli : -------
1/ Uchwałę Nr XIIIl264l03 Rady Miasta Szczecina, z dnia 1 grudnia 2003 roku, w
sprawie powołania instytucji kultury o nąnuie Dom Kultury ,,Klub Skolwin", zmie-
nioną Uchwałą nr XVIII/332104, Rady Miasta Szczecina, z dnia 15 marca 2004, z
których wynika między innymi, że: z dniem 1 stycznia 2004 roku powołuje się ko-
munalną instytucje kultury pod nazwą Dom Kultury ,,Klub Skolwin" , że jej siedzibą
jest Szczecin, ulica Stołczyńska 163 oraz, że wyposaza się tę insĘrtucję do cęlów
dzińalności statutowej w nieruchomośó gruntową położonąw Szczecinie przy ulicy
Stołczyńskiej 163, stanowiącądzińkę numer I9lI7 o obszarzę 5778 m' 1pięć tysięcy
siedemset siedemdziesiąt osiem metrów kwadratovyych), zabudowaną budynkiem o
powierzchni uzytkowej 1t79,02 -'6eden tysiąc sto siedemdziesiąt dziewięć całychi
dwie setne metra kwadratowego), objętąksięgąwieczystąKw Nr 101528, poptzez
przeniesienie własności nieruchomości

2l Uchwńę Nr XIIIlż65l03 Rady Miasta Szczęcina z dnia 1 grudnia 2003 roku, w
sprawie nadania Statutu instytucji kultury o nazwie Dom Kultury ,,Klub Skolwin",----

3l akt powoŁania znak: W0.II.AK/II30-3|04, wydany ptzez Prezydenta Miasta
Szczecina w dniu 5 styczniaz}}4 roku, z którego wynika, żę z dniem 5 styczniazD}4
roku Prezydent Miasta Szczecina powołał na czas nieokreślony'Wiesława Lewoca na

stanowisko Dyrektora Domu Kultury ,,Klubu Skolwin" w Szczecinie.------

4l protokół z rokowań, sporządzony w dniu 28 kwietnia 2005 roku, pomiędzy Gminą
Miasto Szczecin a Domem Kultury ,,Klub Skolwin" , z którego wynika między inny-
ffii, ze Gmina Miasto Szczęcin wyposazy Dom Kultury ,,Klub Skolwin" dla celÓw

dzińalności statutowej w nieruchomość gruntową położonąw Szczecinie przy ulicy
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Stołczl,nskiej 163, stanowiącądziałkę numer I9lI7 o obszarze 5778 m'lpięć tysięcy
siedernset siedemdziesiąt osiem metrów kwadratovvych), zabudowaną budynkiem o
porrierzchni uzytkowej l I79,02 *'6eden tysiąc sto siedemdziesiąt dziewięć całychi
dri ie setne rnetra kwadratowego), oraz że zostanązapewnione warunki umożliwiają-
ce dalsze tunkcjonowanie publicznego przedszkola mieszczącego się w przedmioto-
\\\ ll,t budl"nku; z protokołu tego wynika również, ze waftość rynkową nieruchomości
określono na kwotę 985.000 zł (dziewięćset osiemdziesiąt pięć tysięcy złotych),-

,i rir pis z rejestru gruntów wraz z wyciryiem z kaftoteki budynkow, wydany z upo-
lraznienia Prezydenta Miasta Szczęcina. w dniu 10 maja 2005 roku, dotyczący dział-
ki nutner 19lI7 połozonej w Szczecinie przy ulicy Stołczyńskiej 163, z ktorego wy-
nika. że działka ta jest zabudowana oraz oznaczona jest symbolem uzytku Bi.----------

§ 3. Strony oświadczają ze niniejszą umowę zawterają na podstawie art. 18
ust 1 pkt 9 lit, h ustawy zdnia 8 marca 1990 r o samorządzie gminnym (DzlJ. z20Ol
roku \r I42 poz. 1591), ustawy z dnia25 października 1991 roku, o organizowaniu i
proliadzeniu dztŃalności kulturalnej (Dz.lJ z2001 roku, nr 13 poz, I23 zpoźniej-
szrmi zmianami) oraz art,51 ust. 2, art.53,54,55,56, ustawy z dnia 21 sierpnia
1997 roku o gospodarce nieruchomościami (Dz.U z2000 roku, Nr 46 poz 543, z
p ózn i ej szymi zmianami), ---------

§ 4. Ierzy Stanisław Krawiec działający w imieniu i na rzecz Gminy Miasto
Szczecin tj. organizątora samorządowej insĘtucji kultury o nązwie Dom Kultury
,,Klub Skolwin" celem wyposazenia jej w majątek, nieodpłatnie przenosi na rzecz
Domu Kultury o,Klub Skolwin" z siedzibą * Szczęcinie przy ulicy Stołczyńskiej
numer 163, zabudowanąnieruchomość stanowiącądziałkę numer 19lI7, o obszarze
5778 m'lpięć tysięcy siedęmset siedemdziesiąt osiem metrów kwadratovvych), obręb
2l - Nad Odrą położonąw Szczecinie,przy ulicy Stołczyńskiej 163, opisanąw § 1

tego aktu, a Wiesław Antoni Lewoc działający imieniu i na rzęcz Domu Kultury
,,Klub Skolwin" w Szczęcinie oświadcza, że przeniesienie to przyjm,lje.-------

§ 5. Wydanie przedmiotu umowy w posiadanie Domu
w Szczęcinie juz nastąpiło.

Kultury,,Klub Skolwin"

§ 6. Wiesław Antoni Lewoc działąący imieniu i na rzecz Domu Kultury ,,Klub
Skolwin" w Szczecinie zobowiązuje się zapewnić warunki umozliwiające dalsze
funkcjonowanie publicznego przedszkolamieszczącego się w budynku połozonym w
Szczecinię przy ulicy Stołczyńskiej nume r l 63 .-- --

§ 7. Dla celów naliczęnia opłat stawający określili wartość nieruchomości na
kwotę 985.000 zł (dziewięćset osiemdziesiąt pięć tysięcy złotych).-

§ 8. Kos ńy notarialne związane z niniejszą umową ponosi Gmina Miasto
Szczecin, natomiast kosźy sądowe ponosi Dom Kultury ,,Klub Skolwin" z siedzibą
w Szczectnie przy ulicy Stołczyńskiej 163.--------
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§ 9. Wypisy aktu wydawać można stronom w dowolnej liczbie egzemplarzy.- Y
I

§ 10. Strony wnoszą o wpis w dziale II Kw Nr 521,5/00101528/7 własności, l
na rzecz Domu Kultury ,oKlub Skolwin" z siedzibą w Szczecinie przy ulicy Stoł- |
cryńskiej numer 163, numer REGON 812663 456.------ 'l

l
t

§ 11. Opłaty ztytuŁu niniejszego aktu wynoszą: t,

a/ wynigrodzenie Ża dóko.ra.rie czynności notarialnej z § 3 ust. 5 rozporządzeniaMinistra I
Sprawiedliwości z dnia 28 czerwca 2004 roku w sprawie maksymalnych stawek taksy nota- 'l

rialnej----- -4270,00 zł ł
- podatek od towarów i usług VAT l2z%lna podstaw ie art, l. ust.1 ustawy z dnia 11 marca 

',2004 roku, o podatku od towarów i usług lDz.U.Nr 54, poz.535l od tej kwoty- -----939,40 ń l

:11l1]]1?:T:]_1T9:::1::?::ó::j1_::::::_:_:T1_i:iTy,_:::!:::);;,;;;i
- podatek od towarów i usług VAT l22%lod tej kwoty , na podstawie jak wyżej----44,00 zł Ó
cl z § 12 wyżej cytowanego rozporządzenia, za sześć wypisów każdy po cztery strony w I
łącznej kwocie---- ------144,00 ń i
- podatek od towarów i usfug VAT l22%lod tej kwoty , na podstawie jak wyżej----3t,68 zł l
dl opłatęsądową od wniosku o wpis do księgi wieczystej na podstaw ie rozporządzeniaMi- t
nistra Sprawiedliwości z dnia 27 sierpnia 2001 roku w sprawie pobierania przęz notariuszy t,

opłatsądowych od wniosków o wpis do księgi wieczystej zamieszczanych w aktach nota- |
rialnych w związku z § 32 pkt2 rczporządzęnia Ministra Sprawiedliwości z dnia 17 grudnia I
1996 roku w sprawie określenia wysokości wpisów w sprawach cywilnych----5.08 5,00 zł 7Łącznie-------:------- ----------10.714,08 zł t
(dziesięć tysięcy siedemset czternaście złotych i osiem groszy).--_ ll
Kwota niniejsza zostanie zapłacona do dnia 25 mĄa 2005 roku na konto Kancelarii Nota- j
rialnej Jolanty Zareckiej,70-465 Szczecin, ulica Monte Cassino 8/1: Kredyt Bank S.A, nr 7 l
w Szózecinią- II OlSzózęcin, numer 88 1500 1722 I2I7 2006 1794 0000, zgodnie zwysta- t
wionymi w dniu lI maja 2005 roku fakturami VAT.----- l
Jako podstawę naliczęnia opłat przyjęto łącznąwartość umowy tj. kwotę 985.000 zł (dzie- ,h
więćset osiemdziesiąt pięć tysięcy złotych).-- l
Nie pobrano podatku od czynności cywilnoprawnych z uwagi na treść art. l ustawy o po- ł
datku od czynności cywilnoprawnych z dnia 9 wrzęśnia 2000 roku (Dz.U. Nr 86, poz. t959).------ ł

Akt ten odczytano , przyjęto i podpisano. tNa oryginale podpisy złożyli Stawający i Notariusz. ł
lRepertoriumANr *YUU^,l?09? i/_ l l, l } h ł , - i

Wypis ten wydano: ,{..iłr,łn .'Vlrłlłl,mt ,, K/łio 5U{ł!l,ł^lnn W tJ(^l,tL^lW /
Szczecin, dnia jedenastego maja dwa tl,siące piątego roku. ',

i.-! '^o \ Jolantą Zarpckffi {w,ffir
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