
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Repertorium A Nr …………………../............

AKT NOTARIALNY

Dnia  …………………  dwa  tysiące  …………………………  roku  (…………),  w  Kancelarii  Notarialnej  w 

……………………  przy  ulicy  ……………………….  Nr  ……………….,  przed  notariuszem 

………………………………………………….., stawił/ stawiła się: -------------------------------------------

……………………….., …….., zamieszkały/ zamieszkała w …………………………., przy ulicy 

………………………………..  nr…..,  PESEL  ………………………,  działający/  działająca  w 

imieniu  Spółki  ............,  z  siedzibą w  .............,  wpisanej  do  rejestru  przedsiębiorców 

Krajowego  Rejestru  Sądowego  prowadzonego  przez  Sąd  Rejonowy  dla  ..............  ......... 

Wydział Gospodarczy  Krajowego  Rejestru  Sądowego,  pod  numerem  KRS  ..............  nr 

NIP: ............................., wysokość kapitału zakładowego:....................................,  zgodnie z 

okazanym odpisem 

z  tego  rejestru  z  dnia  …………...  roku,  przy  czym  według  oświadczenia  Stawającego 

jego  uprawnienia  do  reprezentacji  powyższej  Spółki nie  uległy żadnej  zmianie  od  dnia 

wydania powołanego wyżej odpisu z rejestru przedsiębiorców.

Tożsamość stawającego/ stawającej notariusz ustalił na podstawie okazanego dowodu osobistego 

numer………………………….

OŚWIADCZENIE

O PODDANIU SIĘ RYGOROWI EGZEKUCJI

§  1. …………………  działający/działająca  w  imieniu  i  na  rzecz  ……………………  oświadcza, że 

reprezentowana  przez  niego/nią spółka  zawarła  w  dniu  ………………  z Operatorem  Gazociągów 

Przesyłowych GAZ–SYSTEM Spółką Akcyjną z siedzibą w Warszawie przy ul. Mszczonowskiej 4, 02-337 

Warszawa,  wpisaną do  Rejestru  Przedsiębiorców  Krajowego  Rejestru  Sądowego,  prowadzonego
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przez Sąd Rejonowy dla miasta st. Warszawy, XII Wydział Gospodarczy, pod numerem KRS 

0000264771, NIP 527-243-20-41, REGON 015716698 (zwaną dalej również: GAZ-SYSTEM S.A.; OSP), 

Umowę przesyłową/Międzyoperatorską umowę przesyłową Nr ……………….…………….. (zwaną 

dalej: Umową Przesyłową), której przedmiotem jest świadczenie przez OSP usług obejmujących:  

- prawo do korzystania z systemu przesyłowego w zakresie przydzielonej przepustowości (PP); - usługi 

przesyłania paliwa gazowego systemem przesyłowym, w zakresie przydzielonej zdolności (PZ); - 

bilansowanie ilości paliwa gazowego dostarczonego i pobranego z systemu przesyłowego 

będącego w posiadaniu GAZ-SYSTEM S.A. Umowa Przesyłowa/ Międzyoperatorska umowa 

przesyłowa wchodzi w życie z dniem …………………………… i została zawarta na okres 

………………………………………………… 

§2. ………………… działający w imieniu i na rzecz …………………… oświadcza, że zgodnie z Umową 

Przesyłową Nr … z dnia ……/ Międzyoperatorską umową przesyłową Nr… z dnia ….. Spółka 

………………………………. zobowiązana jest do zapłaty na rzecz GAZ-SYSTEM S.A. opłat za 

udostępnioną przepustowość naliczanych na podstawie obowiązującej Taryfy OSP oraz opłat za 

świadczenie usług przesyłania, w tym za bilansowanie, nie ujętych w Taryfie OSP. Spółka 

……………….. zobowiązana jest wnosić m.in. opłaty za usługi świadczone przez OSP w miesięcznych 

okresach rozliczeniowych zgodnie z Umową Przesyłową nr ………………../ Międzyoperatorską umową 

przesyłową Nr……….: 

 

a) I wpłata miesięczna, obejmująca wynagrodzenie za zamówioną przepustowość oraz wartość 

podatku VAT (wg obowiązującej stawki) naliczonego od tak ustalonej opłaty, zgodnie z fakturą 

pro forma i fakturą zaliczkową,  wystawionymi przez Operatora Gazociągów Przesyłowych 

GAZ–SYSTEM Spółkę Akcyjną z siedzibą w Warszawie, wnoszona w terminie do 4-tego dnia 

miesiąca kalendarzowego następującego po miesiącu gazowym, którego dotyczy płatność; 

b) II wpłata miesięczna za: (proszę wybrać odpowiednio: dla Umowy Przesyłowej -  za 

zrealizowaną usługę, w tym za przydzieloną przepustowość oraz ilość paliwa gazowego 

wprowadzonego i odebranego do/z systemu przesyłowego w  fizycznych punktach wejścia 

oraz w fizycznych punktach wyjścia oraz  za przydzieloną przepustowość oraz ilości paliwa 

gazowego wprowadzone i odebrane do/z systemu przesyłowego w ramach usług na okres 

jednej doby gazowej, z uwzględnieniem faktury zaliczkowej/ dla Międzyoperatorskiej Umowy 

Przesyłowej - za zrealizowaną usługę, w tym za przydzieloną przepustowość oraz ilość paliwa 

gazowego przesłanego z systemu przesyłowego w międzysystemowych fizycznych punktach 

wyjścia  z uwzględnieniem faktury zaliczkowej) na podstawie faktury podstawowej wystawionej 

przez Operatora Gazociągów Przesyłowych GAZ–SYSTEM Spółka Akcyjna z siedzibą w 
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Warszawie za zrealizowaną usługę, wnoszona na podstawie faktury VAT z terminem płatności 14 

dni od daty jej dostarczenia,

c) III  wpłata  miesięczna  za  bilansowanie  i  zarządzanie  ograniczeniami  systemowymi  oraz

przekroczenia mocy umownej (przepustowości) na podstawie faktury dodatkowej  wystawianej 

przez  Operatora  Gazociągów  Przesyłowych  GAZ–SYSTEM  Spółka  Akcyjna  z  siedzibą w 

Warszawie za zrealizowaną usługę, wnoszona na podstawie faktury VAT z terminem płatności 14 

dni od daty jej dostarczenia.

§3. .....................  oświadcza, że  zgodnie  z  treścią art.  …… /proszę wpisać odpowiedni  art.  Umowy 

Przesyłowej/Międzyoperatorskiej  umowy  przesyłowej,   przewidujący  obowiązek  ustanowienia 

zabezpieczenia  w  formie  oświadczenia  o  poddaniu  się egzekucji/ Umowy  Przesyłowej/ 

Międzyoperatorskiej umowy przesyłowej, co do opisanego w § 2 niniejszego Aktu obowiązku zapłaty 

na rzecz Operatora Gazociągów Przesyłowych GAZ–SYSTEM Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie 

opłat za usługi świadczone przez OSP poddaje Spółkę ................................................rygorowi egzekucji 

wprost  z  tego  Aktu  na  podstawie  art.  777 §1  pkt  5  kodeksu  postępowania  cywilnego  do  wysokości 

kwoty  ........................................  (słownie:.................................................).

§4. Prawo  Operatora  Gazociągów  Przesyłowych  GAZ–SYSTEM  Spółka  Akcyjna  z  siedzibą w 

Warszawie  do  wszczęcia  i  prowadzenia  przeciwko  Spółce  ..................  egzekucji  na  podstawie 

niniejszego  Aktu  jest  uzależnione  od  wystąpienia  opóźnienia  o  co  najmniej  jeden  (1)  miesiąc  w 

zapłacie za świadczone przez Operatora Gazociągów Przesyłowych GAZ–SYSTEM Spółka  Akcyjna  z 

siedzibą w  Warszawie  usługi  na  podstawie  Umowy  Przesyłowej  Nr……/Międzyoperatorskiej  umowy 

przesyłowej  Nr…   z  dnia  ............................................  oraz  nie  zapłacenia  przez  Spółkę

............................................. należnej  kwoty  pomimo  otrzymania powiadomienia  na  piśmie  o 

zamiarze  wypowiedzenia  umowy  i  wyznaczenia  dodatkowego  dwutygodniowego  terminu 

do zapłaty zaległych i bieżących należności.

Spółka  pod  firmą Operator  Gazociągów  Przesyłowych  GAZ–SYSTEM  Spółka  Akcyjna  z  siedzibą w 

Warszawie  będzie  uprawniona  do  wielokrotnego  prowadzenia  przeciwko  Spółce 

………………………….  egzekucji  na  podstawie  niniejszego  Aktu  o  całość lub  część wyżej  opisanego 

roszczenia.
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§5.  Operator Gazociągów Przesyłowych GAZ–SYSTEM Spółka Akcyjna będzie upoważniony do 

wystąpienia o nadanie temu Aktowi klauzuli wykonalności do dnia przypadającego dwa miesiące 

po dacie rozwiązania Umowy Przesyłowej/Międzyoperatorskiej umowy przesyłowej.  

 

§6. ............... reprezentujący Spółkę pod firmą: ......... Spółka  

z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie oświadcza, że na dokonanie czynności 

objętej niniejszym aktem notarialnym nie jest wymagana zgoda żadnego  

z organów reprezentowanej przez Niego Spółki.  

 

§7.  Notariusz poinformował stawającego o skutkach wynikających z  art. 777 § 1 pkt 5 kodeksu 

postępowania cywilnego. 

 

§8.  Wypisy tego Aktu można wydawać także Spółce pod firmą ………………………………..…..  

 

§9.  Koszty tego Aktu ponosi Spółka ……………………………………………………  

 

§10.  Pobrano: ………………………………… 

 

Akt ten odczytano, przyjęto i podpisano. 

 

 

 

 




