Repertorium A Nr …………………../20

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:

zakładowego:....................................,

.............................,
zgodnie

z

wysokość
okazanym

kapitału
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 ……………………, (zwanej dalej
również ZUD lub Spółką), oświadcza, że reprezentowana przez niego/nią Spółka zawarła w dniu
……………… z Polską Spółką Gazownictwa sp. z o. o. z siedzibą w Warszawie przy ul. M.
Kasprzaka 25, 01-224 Warszawa, wpisaną do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru
Sądowego pod numerem 0000374001 prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w
Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, NIP: 525-24-96-411, kapitał
zakładowy: 10 454 206 550,00 zł, REGON 8 142739519 (zwaną dalej również: PSG sp. z o.o. lub
OSD),

Umowę

o świadczenie usług dystrybucji paliw gazowych Nr ……………….…………….. (zwaną dalej: Umową
Dystrybucji), której przedmiotem jest świadczenie przez OSD usługi Dystrybucji Paliwa gazowego na
podstawie PZD złożonego przez ZUD .… Umowa została zawarta na czas nieoznaczony/oznaczony
do dnia ……………..
§2. ………………………..…… działający w imieniu i na rzecz Spółki oświadcza, że zgodnie
z Umową Dystrybucji Spółka zobowiązana jest do zapłaty na rzecz PSG sp. z o.o. m.in. opłaty za
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usługi świadczone przez OSD w miesięcznych okresach rozliczeniowych zgodnie z Umową
Dystrybucji:

a)

I wpłata miesięczna, obejmująca wynagrodzenie za usługi wykonywane przez OSD oraz
wartość podatku VAT (wg obowiązującej stawki) naliczonego, stanowiąca sumę następujących
składników:
50% opłaty stałej wyliczonej dla WR i WZ na podstawie zamówionej Mocy umownej,
25% opłaty stałej wyliczonej dla WS na podstawie liczby WS określonych w ZZZ dla
Miesiąca gazowego, którego rozliczenie dotyczy,
50% opłaty zmiennej dla WR i WZ ustalonej na podstawie miesięcznej ilości Paliwa
gazowego określonej w PZDR i PZDZ,
25% opłaty zmiennej dla WS ustalonej na podstawie miesięcznej ilości Paliwa gazowego
określonej w PZDS.
zgodnie z fakturą wstępną, wystawioną przez PSG sp. z o.o. do piątego (5) dnia Miesiąca
gazowego, wnoszona w terminie czternastu (14) dni kalendarzowych od daty wystawienia
faktury

b)

II wpłata miesięczna, obejmująca wynagrodzenie za usługi wykonywane przez OSD oraz
wartość podatku VAT (wg obowiązującej stawki) naliczonego, zgodnie z fakturą podstawową
wystawioną przez PSG sp. z o.o. do siódmego (7) dnia Miesiąca gazowego, wnoszona w
terminie czternastu (14) dni kalendarzowych od daty wystawienia faktury, na podstawie
protokołów rozliczeniowych, z uwzględnieniem rozliczeń wynikających z faktury wstępnej

c)

III wpłata miesięczna zawierająca opłaty za przekazane ZUD Paliwo gazowe w ramach
bilansowania ZUD, na podstawie faktury wystawianej przez PSG sp. z o.o. do piętnastego (15)
dnia miesiąca po zakończeniu Miesiąca gazowego, wnoszona w terminie czternastu (14) dni
kalendarzowych od daty wystawienia faktury

§3. ..................... reprezentujący Spółkę oświadcza, że zgodnie z treścią art. 3 Umowy Dystrybucji, co
do opisanego w § 2 niniejszego Aktu obowiązku zapłaty na rzecz PSG opłat za usługi świadczone
przez OSD poddaje Spółkę rygorowi egzekucji wprost z tego Aktu na podstawie art. 777 §1 pkt 5
kodeksu

postępowania

cywilnego

do

wysokości

kwoty

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

(słownie:................................ ...........................................................................) / proszę wpisać kwotę
odpowiadającą dwumiesięcznej wartości łącznych zobowiązań ZUD wobec OSD z tytułu
świadczonych usług Dystrybucji we wszystkich Obszarach dystrybucyjnych, która ustalana jest w
oparciu o Moce umowne i największe miesięczne ilości Paliw gazowych podane w złożonych PZD,
oraz w oparciu o obowiązujące stawki opłaty stałeji zmiennej z tytułu świadczonych usług Dystrybucji
– w przypadku PZD, których łączne okresy realizacji są dłuższe niż trzydzieści (30) dni, lub łącznej
wartości zobowiązań ZUD wobec OSD z tytułu świadczonych usług Dystrybucji we wszystkich
Obszarach

dystrybucyjnych,

która

ustalona

jest

w oparciu o zadeklarowane łączne maksymalne Moce umowne i liczbę dni (nie więcej niż 30 dni),
w których świadczone będą usługi Dystrybucji oraz zadeklarowane ilości Paliwa gazowego, oraz
w oparciu o obowiązujące stawki opłaty stałej i zmiennej z tytułu świadczonych usług Dystrybucji
– w przypadku PZD, których łączne okresy realizacji są krótsze niż trzydzieści (30) dni, w tym
w przypadku PZD złożonych na okresy jednodniowe.

2

§4. Zdarzeniem uprawniającym PSG sp. z o.o. do wszczęcia i prowadzenia przeciwko Spółce
egzekucji na podstawie niniejszego Aktu jest wystąpienie opóźnienia ZUD w zapłacie całości lub
części jakichkolwiek zobowiązań wobec PSG sp. z o .o.za świadczone przez OSD

usługi na

podstawie Umowy Dystrybucji, , wraz ze wszystkimi należnościami ubocznymi oraz nie zapłacenie
przez Spółkę należnej

kwoty pomimo otrzymania powiadomienia na piśmie o zamiarze

wypowiedzenia umowy i wyznaczenia dodatkowego dwutygodniowego terminu do zapłaty wszelkich
zaległych

i

bieżących

należności,

o których mowa powyżej.
PSG sp. z o.o. będzie uprawniona do wielokrotnego prowadzenia przeciwko Spółce egzekucji na
podstawie niniejszego Aktu o całość lub część wyżej opisanego roszczenia, tj. zawsze, gdy nastąpi
określone powyżej zdarzenie.
Niniejszy tytuł egzekucyjny pozostaje w mocy w stosunku do jakiejkolwiek osoby, na którą przejdzie,
w całości bądź części, wierzytelność z ww. tytułu.
§5. PSG sp. z o.o. będzie upoważniona do wystąpienia o nadanie temu Aktowi klauzuli wykonalności
w terminie 2 (słownie: dwóch lat) od wygaśnięcia lub rozwiązania Umowy Dystrybucji.
§6. ................................................... reprezentujący Spółkę 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.
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