
PROTOKÓŁ UZGODNIEŃ 
na okoliczno ść zbycia nieruchomo ści zabudowanej – Wie ży ci śnień  

ul. Rataja w Żarach  
 

 
Sporządzony dnia ............................................. w Żarach, pomiędzy:  
Zakładem Wodoci ągów i Kanalizacji Spółka z ograniczon ą odpowiedzialno ścią  
z siedzibą w Żarach; ul. Bohaterów Getta 9-11; 68-200 Żary, wpisanym do rejestru 
przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, prowadzonego przez Sąd Rejonowy 
w Zielonej Górze, VIII Wydział Gospodarzy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 
KRS 0000323263, NIP 928-203-33-04, REGON: 080315632,  
reprezentowaną przez: 
Prezesa Zarz ądu  – Zdzisława Czekalskiego 
Prezesa Zarządu– Zdzisława Czekalskiego 
zwany „Zbywc ą”  
a 
........................................................................................................................................
........................................................................................................................................
........................................................................................................................................
...........................................  
zwany „Nabywc ą” 
 
 

§ 1 
Zbywca oświadcza, że: 
- jest właścicielem nieruchomości zabudowanej – Wieża ciśnień położonej 

w Żarach przy ul. Rataja, nr działki 215/44, dla której Sąd Rejonowy w Żarach 
prowadzi Księgę wieczystą nr KW 30489 

- nieruchomość nie jest obciążona żadnymi innymi prawami ani roszczeniami osób 
trzecich. 

 
 

§ 2 
Cenę sprzedaży nieruchomości ustala się zgodnie ze złożoną przez Nabywcę ofertą 
z dnia ............................ 2017 r. tj. kwotę ............................... zł brutto (słownie: 
.......................................) 
 
 

§ 3 
1.  Na poczet ceny zakupu zaliczona zostaje kwota wadium w wysokości: 10.000 zł 
2. Do zapłaty pozostaje kwota: ............................. zł (słownie: 

..............................................) 
3. Nabywca oświadcza, iż należność wyszczególnioną w ust. 2 zapłaci jednorazowo, 

przelewem na konto Zbywcy: BZ WBK S.A. o/Żary 26 1090 2561 0000 0001 1080 
4427  



w terminie ............................................................................. 
4. Wydanie przedmiotu sprzedaży nastąpi w terminie: do 3 miesięcy od daty 

zawarcia umowy. 
 

§ 4 
Zbywca zobowiązuje się w terminie 21 dni od otrzymania ceny sprzedaży wystąpić 
do Kancelarii Notarialnej z wnioskiem o uzgodnienie terminu zawarcia aktu 
notarialnego sprzedaży nieruchomości, określonej w § 1. O terminie zawarcia aktu 
notarialnego Zbywca poinformuje Nabywcę odrębnym pismem. 
 

§ 5 
Nabywca zobowiązuje się ponieść koszty sporządzenia aktu notarialnego oraz opłatę 
sądową. 
 
 

 

Na tym ustalenia zakończono i niniejszy protokół podpisano. 
 
 

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

NABYWCA        ZBYWCA 
 


