
UMOWA   SPRZEDAŻY 

PRAWA UŻYTKOWANIA WIECZYSTEGO,  

PRAWA  WŁASNOŚCI  BUDYNKÓW  I URZĄDZEŃ ,  

PRAWA WŁASNOŚCI DOKUMENTACJI 

TECHNICZNEJ 

ORAZ  USTANOWIENIA SŁUŻEBNOŚCI 

 

 

§ 1. 1. … działający w imieniu i na rzecz Przedsiębiorstwa Komunikacji Samochodowej 

w Białymstoku Spółki Akcyjnej z siedzibą w Białymstoku oświadczają, że Księga 

Wieczysta o numerze BI1B/00002922/1 prowadzona przez Sąd Rejonowy w 

Białymstoku IX Wydział Ksiąg Wieczystych obejmuje nieruchomość oznaczoną w 

ewidencji gruntów jako działka o numerze geodezyjnym 152/1, o powierzchni 0,9403 ha, 

położona przy ul. Fabrycznej w Białymstoku, województwo podlaskie, jednostka 

ewidencyjna 206101_1 Białystok, obręb ewidencyjny Nr 0017, Bojary, będącą w 

użytkowaniu wieczystym do dnia 5 grudnia 2089 roku, jak również obejmuje położone 

na tej nieruchomości budynki, stanowiące odrębną nieruchomość. W dziale II jako 

właściciel gruntu wpisany jest Skarb Państwa, zaś jako użytkownik wieczysty gruntu i 

właściciel budynków stanowiących odrębną nieruchomość wpisane jest 

Przedsiębiorstwo Komunikacji Samochodowej w Białymstoku Spółka Akcyjna, 

REGON 000617918, w dziale III i w dziale  IV wpisów nie ma, a we wszystkich działach 

brak wzmianek o wnioskach. 

2. … działający w imieniu i na rzecz Przedsiębiorstwa Komunikacji Samochodowej w 

Białymstoku Spółki Akcyjnej z siedzibą w Białymstoku potwierdzają aktualność 

cytowanych w ust. 1 wpisów w księdze wieczystej na dzień dzisiejszy oraz oświadczają, 

iż prawo użytkowania wieczystego opisanej wyżej działki i własność budynków i 

urządzeń znajdujących się na tej działce reprezentowana przez nich Spółka nabyła w 

ramach komercjalizacji Przedsiębiorstwa Państwowej Komunikacji Samochodowej w 

Białymstoku na podstawie aktu komercjalizacji z dnia 7 października 2005 roku, 
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sporządzonego przed Notariuszem w Warszawie Pawłem Błaszczakiem za numerem 

Repertorium A 18760/2005. 

… działający w imieniu i na rzecz Przedsiębiorstwa Komunikacji Samochodowej w 

Białymstoku Spółki Akcyjnej z siedzibą w Białymstoku okazali wypis aktu notarialnego 

sporządzonego przed Notariuszem w Białymstoku Piotrem Sebastianem Lussa w dniu 6 

lutego 2012 roku za numerem Repertorium A 1076/2012 – obejmującego protokół z 

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Przedsiębiorstwa Komunikacji Samochodowej 

w Białymstoku Spółki Akcyjnej z siedzibą w Białymstoku, w tym między innymi 

Uchwałę nr 5 w sprawie ustalenia jednolitego tekstu statutu Spółki, z którego wynika 

między innymi, iż uchwały Walnego Zgromadzenia wymaga nabycie i zbycie 

nieruchomości lub prawa użytkowania wieczystego albo udziałów w nieruchomości, 

jeżeli ich wartość przekracza równowartość 50.000 EURO w złotych (§ 54 ust. 3 pkt 2) 

oraz przedłożyli: 

a) wypis aktu notarialnego sporządzonego przed Notariuszem w Białymstoku … w dniu 

… za numerem Repertorium … – obejmującego protokół z Nadzwyczajnego Walnego 

Zgromadzenia Przedsiębiorstwa Komunikacji Samochodowej w Białymstoku Spółki 

Akcyjnej z siedzibą w Białymstoku, w tym między innymi Uchwałę nr … w sprawie 

wyrażenia zgody na zbycie prawa użytkowania wieczystego, 

b) wydruk ogłoszenia o ustnym przetargu nieograniczonym na sprzedaż prawa 

użytkowania wieczystego, o którym mowa w ust. 1, wraz z prawem własności 

posadowionych na niej budynków i urządzeń, zorganizowanego przez Przedsiębiorstwo 

Komunikacji Samochodowej w Białymstoku Spółkę Akcyjną z siedzibą w Białymstoku 

na dzień …, z ceną wywoławczą 15.500.000,- zł (piętnaście milionów pięćset tysięcy 

złotych) netto, wyjaśniając, iż ogłoszenie to zamieszczono na stronie internetowej Spółki 

oraz, że cena wywoławcza obejmowała również przeniesienie własności dokumentacji 

technicznej projektu modernizacji budynku biurowego czterokondygnacyjnego 

znajdującego się na działce oznaczonej numerem geodezyjnym 152/1 sporządzonego 

Biuro Projektów Budownictwa Ogólnego i Przemysłowego „PROFIL” z siedzibą w 

Białymstoku, 
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c) protokół z ustnego przetargu nieograniczonego na sprzedaż prawa użytkowania 

wieczystego, o którym mowa w ust. 1, wraz z prawem własności posadowionych na niej 

budynków i urządzeń, z dnia …, z którego wynika, iż do przetargu zgłosił się oferent …, 

który zaproponował cenę … i został nabywcą w/w nieruchomości, 

d) opis i mapę z wypisem z rejestru gruntów wraz z wypisem z kartoteki budynków 

wydane przez Urząd Miejski w Białymstoku w dniu …, obejmującej działkę, o której 

mowa w ust. 1, sklasyfikowaną w ewidencji gruntów jako inne tereny zabudowane 

(symbol Bi), oraz posadowione na tej działce następujące budynki: 

- o funkcji biurowej, czterokondygnacyjny, o numerze ewidencyjnym 242, 

- o funkcji innej niemieszkalnej, jednokondygnacyjny, o numerze ewidencyjnym 243, 

- o funkcji transportu i łączności, jednokondygnacyjny, o numerze ewidencyjnym 245, 

- o funkcji zbiorniki, silosy i budynki magazynowe, jednokondygnacyjny, o numerze 

ewidencyjnym 246, 

- o funkcji zbiorniki, silosy i budynki magazynowe, jednokondygnacyjny, o numerze 

ewidencyjnym 247, 

- o funkcji zbiorniki, silosy i budynki magazynowe, jednokondygnacyjny, o numerze 

ewidencyjnym 2158, 

e) zaświadczenie numer … z dnia … wydane przez …, z treści którego wynika, iż 

zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego miasta Białystok 

zatwierdzonym Uchwałą nr … Rady Miejskiej z dnia …,  dla działki o numerze 

geodezyjnym 152/1 położonej w Białymstoku istnieje zapis, że oznaczona jest symbolem 

2.1 UM i przeznaczona na cele usługowo-mieszkaniowe 

3. … działający w imieniu i na rzecz Przedsiębiorstwa Komunikacji Samochodowej w 

Białymstoku Spółki Akcyjnej z siedzibą w Białymstoku oświadczyli, iż: 

- reprezentowana przez nich Spółka nie jest wojewódzką osobą prawną w rozumieniu 

przepisów art. 47 ust.2 ustawy z dnia 6 czerwca1998 roku o samorządzie województwa 

(t.j. w Dz.U. z 2013 roku, poz.596) i w związku z tym zbycie przedmiotowych praw nie 

wymaga przewidzianej w art.58 ust.1 w/w ustawy zgody Zarządu Województwa, - 

przedmioty sprzedaży objętej niniejszą umową nie będą w dniu ich wydania stronie 



 

 

-  4  -  

kupującej … przedmiotami umów dzierżawy, najmu lub też umów o podobnym 

charakterze, 

- przedmioty sprzedaży objętej niniejszą umowy wolne są od ciężarów i długów oraz 

roszczeń osób trzecich innych niż opisane w Księdze Wieczystej, nie toczy się w stosun-

ku do nich żadne postępowanie sądowe, administracyjne, ani postępowanie egzekucyjne, 

nie są też przedmiotami zabezpieczeń, w szczególności bankowych, reprezentowana 

przez nich Spółka nie ma też zaległości w zakresie zobowiązań, do których stosuje się 

przepisy ordynacji podatkowej. 

4. … działający w imieniu i na rzecz … zapewniają, iż … nie jest cudzoziemcem w 

rozumieniu ustawy z dnia 24 marca 1920 roku o nabywaniu nieruchomości przez 

cudzoziemców (t.j w Dz.U. z 2004 roku, nr 167, poz.1758). 

5. … działający w imieniu i na rzecz Przedsiębiorstwa Komunikacji Samochodowej w 

Białymstoku Spółki Akcyjnej z siedzibą w Białymstoku oświadczają, iż reprezentowana 

przez nich Spółka jest właścicielem dokumentacji technicznej projektu modernizacji 

budynku biurowego czterokondygnacyjnego znajdującego się na działce oznaczonej 

numerem geodezyjnym 152/1 sporządzonego Biuro Projektów Budownictwa Ogólnego i 

Przemysłowego „PROFIL” z siedzibą w Białymstoku, zwanej dalej dokumentacją 

techniczną.  

§ 2. . 1. …, w imieniu spółki pod firmą: Przedsiębiorstwo Komunikacji Samochodowej w 

Białymstoku Spółka Akcyjna z siedzibą w Białymstoku sprzedają … prawo wieczystego 

użytkowania nieruchomości położonej w Białymstoku przy ulicy Fabrycznej, oznaczonej 

jako działka o numerze geodezyjnym 152/1, o powierzchni 0,9403 ha, objętej 

prowadzoną przez Sąd Rejonowy w Białymstoku IX Wydział Ksiąg Wieczystych Księgą 

Wieczystą o numerze BI1B/00002922/1, opisanej szczegółowo w § 1, wraz z prawem 

własności posadowionych na tej nieruchomości budynków stanowiących odrębną 

nieruchomość oraz prawo własności posadowionych na tej nieruchomości urządzeń, oraz 

prawo własności dokumentacji technicznej – za łączną cenę … (słownie: …), na którą 

składa się …  

2. …, w imieniu i na rzecz … kupuje prawo wieczystego użytkowania nieruchomości, o 

którym mowa w § 1 ust. 1, wraz z prawem własności posadowionych na tej 
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nieruchomości budynków stanowiących odrębną nieruchomość oraz prawo własności 

posadowionych na tej nieruchomości urządzeń, oraz prawo własności dokumentacji 

technicznej, za cenę, o której mowa w ust. 1. 

§ 3. … działający w imieniu i na rzecz … zobowiązuje się zapłacić sprzedającej Spółce 

całą kwotę należną tytułem w/w cen sprzedaży to jest łącznie … w ten sposób, że: 

- kwota … wpłacona jako wadium w przetargu została zaliczona na poczet cen 

sprzedaży, 

- pozostała kwota … zostanie zapłacona w dniu zawarcia niniejszej umowy, na rachunek 

bankowy sprzedającej Spółki nr … 

… działający w imieniu i na rzecz Przedsiębiorstwa Komunikacji Samochodowej w 

Białymstoku Spółki Akcyjnej z siedzibą w Białymstoku wyrażają zgodę na powyższe.  

§ 4. 1. Strona kupująca … ustanawia: 

a) na czas do dnia 31 grudnia 2020 r. służebność gruntową polegającą na prawie 

użytkownika wieczystego nieruchomości położonych przy ul. Fabrycznej w 

Białymstoku, województwo podlaskie, dla których Sąd Rejonowy w Białymstoku IX 

Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi Księgę Wieczystą o numerze BI1B/00002922/1, 

oznaczonych w ewidencji gruntów jako działki o numerach geodezyjnych 152/2 i 153, 

utrzymania dostępności sieci kanalizacyjnej znajdującej się na tych nieruchomościach do 

sieci kanalizacyjnej znajdującej się na gruncie stanowiącym przedmiot sprzedaży objętej 

niniejszą umową, 

b) na czas do dnia 30 czerwca 2016 r. służebność gruntową polegającą na prawie 

użytkownika wieczystego nieruchomości położonych przy ul. Fabrycznej w 

Białymstoku, województwo podlaskie, dla których Sąd Rejonowy w Białymstoku IX 

Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi Księgę Wieczystą o numerze BI1B/00002922/1, 

oznaczonych w ewidencji gruntów jako działki o numerach geodezyjnych 152/2 i 153, 

utrzymywania na gruncie stanowiącym przedmiot sprzedaży objętej niniejszą umową 

posadowionych na nim zbiorników paliwa oraz na prawie dostępu do nich. 

2. Służebności, o których mowa w ust. 1, ustanawiane są odpłatnie: 

a) z tytułu ustanowienia służebności, o której mowa w ust. 1 lit. a), użytkownik 

wieczysty nieruchomości władnących uiszczać będzie użytkownikowi wieczystemu 
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nieruchomości obciążonej roczne wynagrodzenie w wysokości 100,00 zł (słownie: sto 

złotych zero groszy), przy czym kwota ta będzie powiększona o należny podatek od 

towarów i usług, a jego płatność następować będzie w terminie 30 dni od zakończenia 

każdego roku na wskazany przez użytkownika wieczystego nieruchomości obciążonej 

rachunek bankowy, 

b) z tytułu ustanowienia służebności, o której mowa w ust. 1 lit. b), użytkownik 

wieczysty nieruchomości władnących uiszczać będzie użytkownikowi wieczystemu 

nieruchomości obciążonej roczne wynagrodzenie w wysokości 50,00 zł (słownie: 

pięćdziesiąt złotych zero groszy), przy czym kwota ta będzie powiększona o należny 

podatek od towarów i usług, a jego płatność następować będzie w terminie 30 dni od 

zakończenia każdego roku na wskazany przez użytkownika wieczystego nieruchomości 

obciążonej rachunek bankowy, 

§ 5.  1. … działający w imieniu i na rzecz Przedsiębiorstwa Komunikacji Samochodowej 

w Białymstoku Spółki Akcyjnej z siedzibą w Białymstoku zobowiązują się wydać 

przedmioty sprzedaży objętej niniejszą umową stronie kupującej … w terminie 4 

miesięcy od dnia zawarcia niniejszej umowy, na co … działający w imieniu i na rzecz … 

wyrażają zgodę. 

Strony zgodnie postanawiają, iż wydanie przedmiotów sprzedaży objętej niniejszą 

umową zostanie potwierdzone protokołem z przekazania, a także, iż z dniem wydania 

przedmiotów sprzedaży objętej niniejszą umową przechodzą na stronę kupującą wszelkie 

ciężary i korzyści z tymi przedmiotami związane. 

2. Strona sprzedająca Przedsiębiorstwo Komunikacji Samochodowej w Białymstoku 

Spółka Akcyjna zobowiązuje się, że pokryje właścicielowi gruntu stanowiącego 

przedmiot sprzedaży objętej niniejszą umową opłatę roczną za użytkowanie wieczyste w 

rozmiarze odpowiadającym okresowi do dnia poprzedzającego wydanie gruntu stronie 

kupującej …, a strona kupująca … zobowiązuje się, że pokryje właścicielowi gruntu 

stanowiącego przedmiot sprzedaży objętej niniejszą umową tę opłatę w rozmiarze 

odpowiadającym okresowi od dnia jego wydania przez stronę sprzedającą 

Przedsiębiorstwo Komunikacji Samochodowej w Białymstoku Spółka Akcyjna. 
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3. Strony zgodnie ustalają, że podatek od nieruchomości w zakresie nieruchomości 

stanowiących przedmiot sprzedaży objętej niniejszą umową obciąża stronę kupującą od 

dnia ich wydania przez stronę sprzedającą Przedsiębiorstwo Komunikacji Samochodowej 

w Białymstoku Spółka Akcyjna. 

§. 6. Koszty niniejszej umowy  oraz koszty wpisów w księgach wieczystych ponosi 

strona kupująca. 

 

 


