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REPERTORIUM A Nr 2740---t2014

WYP[$
KANCELARIA NOTARIALNA

Í.tihieta falczYnska
08.530 Dqblrn, ul RYnek 12

tel./{ax 081 883 03 15

AKT NOTARIALNY

PETNOMOCNICTWO

NIP 716-001-43-39

Dnia szesnastego pa2dziernika dwa tysi4ce czrernastego roku (1.6.10.2014 r') przede

mnq notariurr"*-ÈïiJiJta Fug"rydË; iiàncerarii N;àÀr""j w Dqbtinie przv ul' Rvnek

12 stawita siq vioretta Ewa Raubo -'u"n Leeuwen,;;;átt;1y g.ni' 1 sierpnia 1967r'

wedlug oówiadczeÀiá cort a Jana ï rrunv, iamieszkaÁ zzll RE Noordwijkerhout' ulica

Kerkstraat 91A, ktorej tozsamoóó ustárilam na podstawie paszportu holenderskiego

riVióiesCo waznesodo dnia 15'06'2015r' - -

$1. Violetta Ewa Raubo - van Leeuwen oówiadczyla' i2 ustanawia petnomocnikiem

swojq matkq trenq Mariannq l";;";àrke 
pa*là í leokadii' posiadajaqcq PESEL

30111605281 i upowaznia ia do sprzeda^y na,rzecz dowolnych osób' za cenq I na

warunkach ustalony ch przezp"rnoÁitnika irzystyotr3t"o". j"l.11tl31u wynoszqcego 114

(jednq czwartq) czqsów nieruchorà!.i óob'ohej w beoÍnie 
-stanowi4cej 

dziatkq gruntu

oznaczonqnr 2791 (dwa tysiqce ,i"à"ïràioziewiéeori"Ëiàt jeden) objqta ksiQgawieczystq

Kw Nr LUly/000 tfi$tspro*ad=J;;;;;""s-a.o'nepno*v * Pylgwlch lX Zamiejscowv

Wydzial Ksiqs Wi";t;it.:h ; nv[á.À, do odbior' Ëánv áprzeda2v oraz do wvdanie w

posiadanie nuny*tyïoád *iot' 
-sprzedaly

violetta Ewa Raubo - van L;;fu;" oÓwiadczyla' .i2 udzial w opisanej wyzej

nieruchomoóci nabyla bqdqc p"nniÀà podstawie "oti'v 
darowizny w 1994r' zaó umów

maj4tkowyrn maiiónskich nie zawièr ala' -

g2. Viotettu É*u Raubo - ;;; t"euwen udziela nadto lrenie Mariannie Raubo

pernomocnictwa do reprezentowanË le, pr-zeo *rrvr'.iri instytucjami i urzqdami' w tym

urzqdem st<aroo,niy-m,ïrg'nu,-ni uoriniríràcji panstwo*ài i ràt"ó=aà*"j, wobec wszelkich

osób prawnycn i 
'fizycinycn i sr<raJaÀiu *.)"r*icrr 

'oó-,iiádczen 
woli i wnioskow iakie z

wykonywaniem tesl ;;it;":ti:!; oka2qsiq konieczne' -

g3. Notariusi pou"rytu stu*aËËi" "uïtf 
iaz*' itpotobie uiszczenia oplaty skarbowej

od niniejszego pernomocnictwa ,gtt-ntn; z treóciq art. c i art' 12 ustawy z dnia 16 listopada

2006r o oPlacie ikarbowej' - - -

$6'WypisyaktumggqbvÓ_yvvdawanestawajqcejiustanowionemupetnomocnikowi.
$7' Koszty tego aktu ponosi stawajqca



-2-
Pobrano oplaty notarialnej na podstawie rozpozqdzenia Ministra Sprawiedliwoóciz dnia

28 czerwca 2004r w sprawie maksymalnych stawek taksy notarialnej: - - -
-z$8: .30,00 A
- z S 12 za 1 wypis na 2 stronach . 10,00 zl

Pobrano podatku VAT od kwoty 40 à na podstawie ustawy o podatku od towarów i uslug
z dnia 11 marca 2004 roku wedtug stawki 23o/o, to jest kwotq 9,20 zl.
Razempobrano: ....49,20 zl

Akt ten odczytano, przyjqto i podpisano. - -

Oryginal podpisaii: stawajqcy i notariusz

Wypis ten wyda nst ,f.?k/.g:t..3.".*+n -v,an,leetttzy'

za nr RepA Nr.......... ...2fr.1../tfli.......
Dqblin, dnia ....... ..!.?:!,ot......, roku ...29!k...

sz
YNSK,A


