Pełnomocnictwo

Repertorium A nr ………..

AKT NOTARIALNY
Dnia szesnastego lutego dwa tysiące dziesiątego roku (16.02.2010 r.) przed Bohdanem Wujkiem, notariuszem w Kancelarii
Notarialnej w Warszawie przy ul. Wrocisława 9, stawiła się: ----------------------------------------------------------------------------Kalina Wójcik, córka Adama i Ewy, -------------------------------------------------------------------------------------------------------według jej oświadczenia NIP xxx-xxx-xx-xx, zamieszkała 30-145 Piaski, ul. Inżynierska 14 m. 26. -----------------------------Tożsamość stawającej notariusz ustalił na podstawie dowodu osobistego XXX xxxxxx (PESEL xxxxxxxx). -------------------

PEŁNOMOCNICTWO
§ 1. Kalina Wójcik oświadcza, że: ----------------------------------------------------------------------------------------------------------– będąc panną, nabyła zabudowaną nieruchomość położoną we Wrocławiu, w obrębie x, oznaczoną jako działka numer xxx
(słownie xxx), o obszarze 400 m2 (czterysta metrów kwadratowych), dla której Sąd Rejonowy we Wrocławiu, Wydział
Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą Kw xxxx, -------------------------------------------------------------------------------– panną pozostaje nadal. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------§ 2. Kalina Wójcik oświadcza, że udziela pełnomocnictwa matce – Ewie Wójcik, córce Ryszarda i Marii, zamieszkałej we
Wrocławiu przy ul. Jacka Soplicy 15 m. 2, do: --------------------------------------------------------------------------------------------– zarządu i administracji jej nieruchomością, ---------------------------------------------------------------------------------------------– sprzedaży jej nieruchomości opisanej w § 1 tak w częściach, jak i w całości – dowolnym osobom, za cenę i na warunkach
według uznania ustanowionego pełnomocnika, w tym pokwitowania i odbioru ceny, -----------------------------------------------– prowadzenia wszelkich jej spraw związanych z wymienionymi czynnościami prawnymi i składania wszelkich oświadczeń
woli i wiedzy w powyższym zakresie. -------------------------------------------------------------------------------------------------------§ 3. Wypisy aktu można wydawać stawającej i ustanowionemu pełnomocnikowi w dowodnej liczbie. -------------------------§ 4. Koszty sporządzenia aktu ponosi stawająca. -----------------------------------------------------------------------------------------§ 5. Pobrano: -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------– taksę notarialną na podstawie § 8 pkt 8 rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 28 czerwca 2004 r. w sprawie
maksymalnych stawek taksy notarialnej (Dz.U. Nr 148, poz. 1564 ze zm.) w kwocie ---------------------------------------- xxx zł
(słownie xxx), -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------– 22% VAT-u na podstawie art. 41 ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz.U. Nr 54, poz.
535 ze zm.) w kwocie ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- xxx zł
(słownie xxx). -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Akt ten odczytano, przyjęto i podpisano.
Kalina Wójcik

Bohdan Wujek – notariusz
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