
                                                                                                                                                      
WYPIS

Repertorium A numer

AKT NOTARIALNY

Dnia roku ( r.) w Kancelarii 
Notarialnej we Wrocławiu ul. nr , przed notariuszem  stawili 
się 
            1. Halina
            2. Ginter 

oboje zamieszkali we Wrocławiu, ul. nr , 
            3. Monika według oświadczenia córka Gintera i Haliny ( ),
            obywatelka niemiecka, znająca język polski, 
  zamieszkała we Wrocławiu, ul. nr , 
  Tożsamość stawających notariusz ustaliła na podstawie okazanych ad. 1-2 dowodów 
  osobistych, ad. 3 paszportu niemieckiego. 
                                                         

UMOWA O DOŻYWOCIE

§ 1
Stawający Ginter i Halina małżonkowie  oświadczyli, że na prawach wspólności 
ustawowej są właścicielami lokalu mieszkalnego nr , o powierzchni  m2 (

metra kwadratowego), składającego się z trzech pokoi, 
kuchni, łazienki i przedpokoju, położonego na piątym piętrze budynku wielolokalowego, we 
Wrocławiu przy ul. nr , który to lokal nabyli na podstawie umowy 
użytkowania wieczystego i sprzedaży lokalu z dnia  roku, oraz że każdoczesny 
właściciel tego lokalu ma udziały wynoszące % we wspólnych częściach budynku i w 
prawic użytkowania wieczystego terenu, objętych księgą wieczystą Kw. numer
Ponadto oświadczyli, ze Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Krzyki IV Wydział Ksiąg 
Wieczystych prowadzi dla przedmiotowego lokalu mieszkalnego księgę wieczystą Kw. 

, w której w dziale 11 oświadczający wpisani są jako właściciele, a w dziale III i IV nie 
ma żadnych wpisów, na dowód czego do aktu tego okazali zawiadomienie wymienionego 
Sądu z dnia  r. Dz.Kw. . - 
Jednocześnie zapewnili, ze wyżej opisany lokal nie jest obciążony żadnymi prawami, 
wierzytelnościami i hipotekami na rzecz osób trzecich lub Skarbu Państwa.

§ 2 
Stawający Ginter i Halina małżonkowie , przenoszą opisane w § 1 tego aktu, 
prawo własności lokalu mieszkalnego nr , położonego we Wrocławiu przy ul.
nr , wraz z przynależnymi prawami, na rzecz swojej córki Moniki  , w zamian 
za dożywotnie ich utrzymanie, a stawająca Monika lokal ten wraz ze związanymi 
z nim prawami nabywa i w zamian zobowiązuje się zapewnić Ginterowi i Halinie
małżonkom mieszkanie, w nieruchomości będącej przedmiotem tego aktu, 
dostarczać im wyżywienie, ubranie, światło i opal, zapewniać im odpowiednią pomoc i 
pielęgnowanie w chorobie oraz sprawić własnym kosztem pogrzeb odpowiadający 
zwyczajom miejscowym, przy czym oświadczyła, że powyższe zobowiązania będzie 
wykonywać z funduszy pochodzących z jej majątku odrębnego. 

§ 3
Stawający oświadczyli, ze wydanie przedmiotu niniejszej umowy już nastąpiło.

§ 4 
Strony ustaliły, ze koszty sporządzenia niniejszej umowy, podatek od czynności 
cywilnoprawnych oraz opłaty sądowe ponosi strona nabywająca.

§ 5
Stawająca Monika oświadczyła, że znane są jej obowiązki wynikające z udziału
w prawie wieczystego użytkowania gruntu wobec właściciela gruntu, jak również obowiązki 



wynikające z zarządu wspólną nieruchomością wobec zarządcy budynku 
§ 6

Notariusz pouczyła stawających o skutkach wynikających z art. 6 ustawy z dnia 9 września 
2000 roku o podatku od czynności cywilnoprawnych, a także z przepisów kodeksu karnego 
skarbowego, oraz poinformowała strony o przysługującym urzędowi skarbowemu prawie do 
określenia, podwyższenia lub obniżenia wartości przedmiotu tej czynności oraz o ciążącym 
na stronach solidarnym obowiązku zapłaty zaległości podatkowej wraz z odsetkami za 
zwłokę, w przypadku określenia lub podwyższenia wartości przedmiotu umowy przez urząd 
skarbowy.
Strono podają wartość nieruchomości opisanej w § 1 tego aktu, na kwotę ,- zł 
( złotych), a roczną wartość dożywotniego utrzymania, wynikającego z 
prawa dożywocia na kwotę ,- zł ( złotych), co przy zastosowaniu 
przelicznika wynikającego z art. 13 ust. 3 pkt 7 ustawy z dnia 28 lipca 1983 roku o podatku 
od spadków i darowizn (przy wieku młodszej uprawnionej 60 lat) daje skapitalizowaną 
wartość tego prawa na kwotę ,- zł (  złotych). 

§ 7
Monika wnosi do Sądu Rejonowego dla Wrocławia-Krzyki IV Wydziału Ksiąg 
Wieczystych o wpisanie w dziale 11 księgi wieczystej Kw. nr Moniki
córki Gintera i Haliny jako właściciela, a w dziale 11 tej księgi wieczystej prawa dożywocia 
na rzecz Gintera i Haliny małżonków , zgodnie z treścią § 2 tego aktu.

§ 8
Od aktu tego pobrano:
1. podatek od czynności cywilnoprawnych                                       zł 
    na podstawie art. 6 i 7 ustawy z dnia 9 września 2000 roku o podatku od czynności 
    cywilnoprawnych (D.U.Nr 86), 
2. za sporządzenie aktu opłatę w kwocie                                        zł
    z § 3, 6 i 16 taksy notarialnej /Dz. U. nr 33 z 1991 roku ze zm./ 
3. podatek VAT (22 %) w kwocie                   zł 
    na podstawie ustawy o podatku od towarów i usług i podatku akcyzowym z dnia 8 stycznia 
    1993 roku.- 
4. opłatę sądową                                                                     zł
    na podstawie § 1, 31 i 32 rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 17 grudnia 1996 
    roku w sprawie określenia wysokości wpisów w sprawach cywilnych. 

Akt ten odczytano, przyjęto i podpisano

Oryginał aktu własnoręcznie podpisali stawający i notariusz

Kancelaria Notarialna we Wrocławiu 
Notariusz

 


