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Załącznik Nr 3 

do Umowy  
 

treść do wykorzystania w oświadczeniu w formie aktu notarialnego 

o poddaniu się egzekucji stosownie do art.777 §1 pkt 4 i 5 kpc 

 

 

§1. Stawający oświadcza, że w dniu ....................................  zawarł z Miastem Stołecznym Warszawą 

– Parkiem Kultury w Powsinie (zwanym dalej w akcie „PkwP”)  umowę najmu/dzierżawy 

nr......................... w treści, której zobowiązał się do: ------------------- 

- zapłaty na rzecz m. st. Warszawy czynszu najmu/dzierżawnego, wraz z odsetkami ustawowymi 

za opóźnienie w przypadku opóźnienia w jego płatności w terminie do ……. każdego miesiąca, 

oraz wynagrodzenia za bezumowne korzystanie z nieruchomości w wysokości miesięcznie 200% 

czynszu najmu/dzierżawnego wraz z odsetkami ustawowymi za opóźnienie  w przypadku 

opóźnienia w terminie jego płatności, ------------ 

- zwrotu PKwP pomieszczenia/działki nr ………. z obrębu.......... o powierzchni ...........m2, 

położonej w Warszawie przy ulicy ............... na terenie Parku ……… - po wygaśnięciu 

najmu/dzierżawy w dniu .................r. -------------------------------------------------------------------------

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

§2. Pan/Pani ............................. oświadcza, że zobowiązuje się do zapłaty na rzecz PKwP czynszu 

najmu/dzierżawnego, wraz z odsetkami ustawowymi za opóźnienie w przypadku opóźnienia w 

jego płatności w terminie do …………….. oraz wynagrodzenia za bezumowne korzystanie z 

nieruchomości w wysokości miesięcznie 200% czynszu najmu/dzierżawnego wraz z odsetkami 

ustawowymi za opóźnienie w przypadku opóźnienia w terminie jego płatności – i co do każdego z 

tych zobowiązań poddaje się rygorowi egzekucji z tego aktu do kwoty 

………………………………… zł. (słownie: ……………………….) [zsumowaną 

siedmiokrotność wartości czynszu brutto], stosownie do treści art. 777 § 1 pkt 5 k.p.c., przy czym 

zdarzeniem, od którego uzależnione jest wykonanie tego obowiązku będzie nadanie przez PKwP 

za pomocą przesyłki rejestrowanej w rozumieniu art. 3 pkt 23 ustawy Prawo pocztowe (tekst 

jednolity Dz.U. z 2018 roku, poz. 2188, ze zmianami) za zwrotnym potwierdzeniem odbioru pod 

adres ………………………………….[nazwa najemcy/dzierżawcy] wskazany w umowie 

najmu/dzierżawy pisemnego wezwania do zapłaty czynszu lub odszkodowania za bezumowne 

korzystanie z nieruchomości wraz z odsetkami ustawowymi za opóźnienie w terminie 14 dni od 

dnia doręczenia tego oświadczenia oraz bezskuteczny upływ terminu 14 dni od dnia doręczenia 

tego oświadczenia. Dowodem wystąpienia wyżej wskazanego zdarzenia będzie potwierdzenie 

nadania wyżej wymienionej przesyłki rejestrowanej ze zwrotnym potwierdzeniem odbioru na 

adres …………………………….[nazwa najemcy/dzierżawcy] wskazany w umowie 

najmu/dzierżawy, które to potwierdzenie nadania, stosownie do art. 17 ustawy Prawo pocztowe, 

ma moc dokumentu urzędowego. PKwP będzie mogło wystąpić o nadanie temu aktowi klauzuli 

wykonalności wielokrotnie, najpóźniej w terminie do dnia 

……………………………………[należy tu podać konkretną datę/dzień kalendarzowy, 

wypadającą nie później niż na 24 miesiące od daty zakończenia umowy najmu/dzierżawy 

wskazanej w umowie najmu/dzierżawy, np. jeżeli umowa zawarta jest do 31 grudnia 2020 r., w 

akcie notarialnym należy podać datę 31 grudnia 2022 r.]  . -----------------------------------------------

--- 

§3. Pan/Pani ........................................................... oświadcza, że zobowiązuje się wydać PkwP teren 

opisany w §1 nie później, niż w terminie 7 dni od dnia rozwiązania lub wygaśnięcia 

najmu/dzierżawy niezależnie od przyczyn i co do wykonania tego obowiązku w tym terminie 

poddaje się egzekucji wprost z niniejszego aktu - stosownie do treści art. 777 §1 pkt 4 kodeksu 

postępowania cywilnego, ----------------------------------------------------------------------------------------- 


