
 

 

 

 

Załącznik numer 10 do Umowy hurtowego dostępu do sieci szerokopasmowej z ………….. roku 

„Wzór Oświadczenia” 

 

Repertorium A nr ............./20…. 

 

AKT NOTARIALNY 

 

Dnia .......................  roku (....... r.) przed ........................................, notariuszem w ............................., 

w jej/jego kancelarii notarialnej przy ul. ........................, stawili się: -------------------------------------------- 

1. ……………………………………………………………………..………………………..………………………….., zamieszkały w 

................................................................... przy ul. ......................................................, PESEL nr 

……………….................................................., działający w imieniu i na rzecz 

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

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

2. …………………………………………………………………………………………………………………………, zamieszkały w 

................................................................... przy ul. ..........................................................., PESEL nr 

………………....................................................., działający w imieniu i na rzecz 

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

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

 

Tożsamość Stawających notariusz ustalił na podstawie okazanych dowodów osobistych:  

ad 1/ ................................... 

ad 2/ ................................... 

 

  



 

 

OŚWIADCZENIE O PODDANIU SIĘ EGZEKUCJI 

w trybie art. 777 § 1 pkt 5 Kodeksu postępowania cywilnego 

 

§ 1 

…………… / ……………, działając w imieniu i na rzecz .................................................. (dalej także: „OK”), 

oświadczają, iż w dniu ............ została zawarta przez ………………………… z 

…………………………………………………………………. z siedzibą w …………………………………………………………….. 

(dalej także: „OSD”) Umowa hurtowego dostępu do sieci szerokopasmowej numer ……………………… 

(dalej także: „Umowa”).  

§ 2 

………… / ………………, działający w imieniu i na rzecz OK, oświadcza(ją), iż na podstawie art. 777 § 1 pkt 

5 poddają OK egzekucji wprost z niniejszego Aktu Notarialnego w zakresie:………………………………………… 

1. Co do obowiązku zapłaty sumy pieniężnej tytułem świadczeń pieniężnych stanowiących 

wymagalne należności wobec OSD, do których zapłaty OK będąca dłużnikiem zobowiązała się 

w Umowie, do kwoty w wysokości ………………………… PLN (słownie: ……………………………………). 

2. OSD jest uprawniony do prowadzenia przeciwko OK będącej jej dłużnikiem egzekucji o całość 

lub część roszczenia pod warunkiem nieuregulowania przez OK płatności w terminie 

………………… dni od dnia pisemnego wezwania OK do zapłaty przez OSD. 

3. OSD jest uprawniony do wystąpienia z wnioskiem o nadanie niniejszemu Aktowi Notarialnemu 

klauzuli wykonalności w terminie 3 lat od wygaśnięcia lub rozwiązania Umowy, nie później 

jednak niż do …………………… roku. 

4. Ponadto OK obciążać będą koszty czynności zmierzających do dochodzenia wymagalnych 

wierzytelności z Umowy.  

§ 3 

Notariusz poinformował(a) Stawających o treści art. 777 § 1 pkt 5 Kodeksu postępowania cywilnego. -

……………………………………………………………………………………………………………. 

§ 4 

Koszty tego aktu ponosi ................................................................................................. 

§ 5 



 

 

Wypisy tego aktu należy wydawać również OSD. 

§ 6 

Pobrano od kwoty ........................................................................................................... 

– taksę notarialną na podstawie …………………………. w wysokości ................ zł, 

– podatek VAT – …………..% na podstawie …………………………. w wysokości ................... zł.  

 

Akt ten został odczytany, przyjęty i podpisany……………………………………………………………… 

 


