
 

  
ZAŁĄCZNIK VIII 

 
 

        
WZÓR 

aktu notarialnego 
dla osób fizycznych 

 
 
Repertorium A nr ............./2007 
 

AKT  NOTARIALNY 
 

Dnia  ....................... dwa tysiące siódmego roku ( .......2008 r. ) przed 

........................................, notariuszem w ............................., w jej/jego Kancelarii 

Notarialnej przy ul. ........................, stawili się: -------------------------------------------- 

1.  XX, zamieszkały w ........................ przy ul. .........................., PESEL nr 

………………......................imieniu i na rzecz 

...........................................................,--------------------------------------------------- 

2.   XY, zamieszkały w ......................... przy ul. ..........................., działający w 

imieniu i na rzecz ......................................................................., ------------------- 

 

ToŜsamość stawających notariusz ustalił na podstawie okazanych dowodów 

osobistych: ad 1/ ..................................., ad 2/ ...................................................--

-------------------------------- 

 

 
   

OŚWIADCZENIE O PODDANIU SIĘ EGZEKUCJI  
w trybie art. 777 § 1 pkt 4 i 5 kodeksu postępowania cywilnego 

 
§ 1 

1. XX oraz XY działający w imieniu własnym i na własna rzecz .................... 

oświadczają, iŜ w dniu ............ zawarli z Województwem Lubelskim (Lubelską 

Agencją Wspierania Przedsiębiorczości w Lublinie z siedzibą ul. Graniczna 4; 20-

010 Lublin - Instytucją Pośredniczącą II), w dniu ……………. umowę o 

dofinansowanie Projektu: …….(Tytuł projektu) w ramach Regionalnego Programu 

Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2007 – 2013, Oś Priorytetowa: 

………….. (Nazwa osi), Działanie: ……….. (Numer działania), współfinansowanego z 



 

Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego,  na warunkach szczegółowo 

określonych w tejŜe Umowie o dofinansowanie. ------------------------ 

2. XX oraz XY ……. adresy ……… oświadczają, iŜ zgodnie z treścią Umowy o 

dofinansowanie ..……………………… jako Beneficjentowi zostało przyznane 

dofinansowanie w formie dotacji w kwocie ………….. PLN (słownie 

…………………………………………………………….): 

a) Całkowita wartość Projektu wynosi ………………. PLN (słownie 
…………………………………………..)  

b) Wydatki kwalifikowalne Projektu wynoszą: ................ PLN.  

I. Kwota dofinansowania w formie dotacji rozwojowej stanowi …………… PLN 
(słownie ……………………………………………..), co stanowi ……… % 
całkowitych kosztów kwalifikowalnych, w tym: 

A. z Funduszu w kwocie w kwocie nieprzekraczającej: ...................... PLN ( 
słownie …………………………….) i stanowiącej nie więcej niŜ ........% ( 
słownie …….) kwoty całkowitych wydatków kwalifikowalnych Projektu; 

B. z BudŜetu Państwa w kwocie w kwocie nieprzekraczającej: ...................... 
PLN ( słownie …………………………….) i stanowiącej nie więcej niŜ ........% 
( słownie …….) kwoty całkowitych wydatków kwalifikowalnych Projektu; 

 

II. wkład własny (współfinansowanie) w wysokości: ..................... PLN ( słownie 
…………………………….)  i stanowiącej nie mniej niŜ ........% ( słownie 
………) kwoty całkowitych wydatków kwalifikowalnych Projektu. 

c) Okres realizacji Projektu ustalono na: 
 

1) rozpoczęcie realizacji: ……………... (data) 
2) zakończenie rzeczowe realizacji: ...................... (data), 
3) zakończenie finansowe realizacji: ..................... (data), 

 

§ 2 

XX oraz XY, działający w imieniu i na rzecz .........................., oświadczają, iŜ:-------- 

- co do obowiązku zapłaty sumy pienięŜnej – tytułem zwrotu całości lub części 

dofinansowania wraz z naleŜnościami ubocznymi – otrzymanego na podstawie 

powołanej w § 1 tego aktu umowy nr …………………………………………. z dnia 

……………………..    poddają reprezentowany podmiot …………………..………………… 

………………………….… rygorowi egzekucji wprost z niniejszego Aktu w trybie art. 

777 § 1 pkt. 5 kodeksu postępowania cywilnego, tj do kwoty ........................ PLN  

(słownie: ................................................. złotych polskich ) wraz z odsetkami 

określonymi jak dla naleŜności podatkowych przy czym Województwo Lubelskie 

(Lubelska Agencja Wspierania Przedsiębiorczości w Lublinie) moŜe wystapić z 



 

wnioskiem o nadanie niniejszemu aktowi klauzuli wykonalności w trakcie minie do 

dnia …………………………………………. ( …………)------------------------------------------- 

Samorząd Województwa Lubelskiego (Lubelska Agencja Wspierania 

Przedsiębiorczości w Lublinie) ma prawo prowadzić przeciwko 

……………………………egzekucję na podstawie niniejszego aktu o całość lub część 

dofinansowania w razie zaistnienia przesłanek określonych w powołanej wyŜej 

umowie nr ………………………… z dnia ………………, w szczególności w przypadku 

wykorzystania przekazanych środków dofinansowania niezgodnie z przeznaczeniem, 

bez zachowania obowiązujących procedur lub pobrania dofinansowania nienaleŜnie 

lub w nadmiernej wysokości albo rozwiązania umowy w przypadkach określonych w 

umowie. Warunkiem wystąpienia przez Województwo Lubelskie (Lubelską Agencję 

Wspierania Przedsiębiorczości w Lublinie) o nadanie temu aktowi klauzuli 

wykonalności będzie wysłanie ………………… na adres korespondencyjny 

wynikający z umowy listem poleconym, za potwierdzeniem odbioru wezwania do 

zapłaty całości lub części dofinansowania.------------------------------------------- 

Ponadto ………………………………… obciąŜać będą koszty czynności zmierzających 

do odzyskania nieprawidłowo wykorzystanego dofinansowania -------------------------- 

§ 4 

Notariusz poinformował/a Stawających o treści art. 777 § 1 pkt. 4 i 5 kodeksu 

postępowania cywilnego. ------------------------------------------------------------------------

---------------- 

 

§ 5 

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

-------------- 

 

§ 6 

Wypisy tego aktu naleŜy wydawać ………….............................................................. 

 

§ 7 

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

---------------- 

- taksę notarialną na podstawie §§ 1 i 2 rozp. Min. Sprawiedliwości. z dnia 

12.04.1991r. w sprawie taksy notarialnej ( Dz. U. Nr 33, poz. 146 ze zm. ),------------

---------- ................ zł 



 

- podatek VAT - 22% na podstawie art. 18 ustawy z dnia 08.01.1993roku o podatku 

od towarów i usług oraz o podatku akcyzowym ( Dz. U. Nr 11 poz. 50 ze zm. ) 

................... zł  

                                                                                                                         

Razem: ......... zł 

 

PowyŜsza czynność prawna nie jest przedmiotem podatku od czynności 

cywilnoprawnych zgodnie z art. 1 ustawy z dnia 09.09.2000r. o podatku od 

czynności cywilnoprawnych (Dz. U. Nr 86.poz. 959).  

 

Akt ten został odczytany, przyjęty i podpisany. ---------------------------------------------

------------- 

 
 


