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AKT NOTARIALNY

Dnia siedemnastego czerwca tysilc dziewi;óset'dzÍeli ióC,z:-esiltego
czwartego roku (17.O6.1994 r) przede mn? notariuszem Elzbieti Falczyiískq

:.ïï;:':i;', 
-:::::::::-:_:::11::: 

::::-:ï:1_:::::::::ï::l_l: ::_::::
1. Jan Raubo, syn Jana i Weronilti (nn 0l+t9gg4) ------ -:,L-
2. iego Zona lrena liarianna R.aubo, córka Pawla i Leokadii ----=ï-

(wr,75g159.6)

3'. t/ioletta Elva R.aubo, córka Jana i ireny, panna ---*_-*_,,,
wSzySc}'trojezamieszka]-j.l,vDqb1inieOsied]-e'wiÉiana17/5

TozsamoÉóma?zonkólvRaubous.ta1itamnapodstawiewyrrrienionych---
wyzej dowociów csobistych, zaé tozsamoÉé Violetty Ewy Faubo na podstarvie-
paszportu PY C53610--------j-. --*

U I,i O;lf A D A R O r,í I Z N y

': $t. /. ol(azanego notàrius2owi zaéwiádtàónia wiaanàgo piZàz-jqà
Rejonowy w Pulawach w dniu 16 czerwca 199u r Dz. odp. zzj1/gtr wynika, í2
d1a nieruchomoÉci-polozonej w Dqblinie stanorviqcej dzia?kq eruntu
rolnego numer 2791 o porvj.erzchpi jB3T (tysi4ca oémiuset trzydziestu ___-
siedmiu) metrów kwadratowych Sqd ten orowadzi ksiqgg wieczysttr Kw Nr
49.627, w którei w dz1ale II Jan i,I-rgna ma,lzonkowie,.Raubo wpisani str --jako wspólwtaÉciciele w 1/4 (jedneS czwartej) czqÉci - Rê zasadzie
wspó1ncÉci ustawowej malzeóskiej- przedmiotowej nieruchonoÉci

Dzialy III i IV porvolanej ksiqgi wieczystej wpisów ni.e zar,vierajE.
Jak wynika z okazanego notariuszowi aktu notarialnego Rep. A Nr--

324e/gZ sporzqdzonego przed notariuszem Justyna" Karasiáskq rv dniu
12 listopada 1992 r w Kancelarii Notarialnej w Pulawach dzia?ka nr 2791
w planie zagospodarowania przestrzennego przeznaczona jest pod zieleri
miejskq. --------' Stawaj4cy malzonkorvie Raubo oélviad czyLi, i2 przeimiotowa nierucho
moÉó jest niezabudowana

f 2. Jan i Ïrena naZzcnko',,rj-e Raubo cary slvój udz:-ai ,./ynosz;cl 1/4-
{\ jeonq
'j-rvutu

czvrarta) czqécí r,v c:isanej w ; 1 tego aktu nierucicmcÉc:_
j -, cór'ce i/iolettcie Elvie Raubo, która carowiznq t; przir;;ruje.-.

.C-si. obdarowana ;est ;uz v ccsiadaniu nabytego t]'n :ktem :;czi_a1.u.-



Strony oÉrviad czyTy,
okreéliïy na

iz darolvizna ta
kr,voti; 2O . OOC. 000

jLst' pomiqdzy
(dwudziestu

nimi pienvsza-
milionów) -=---a wartoéó jej

zZ-otycin.

$4. Notariusz pouczyla strony o treÉci art. B ustawy o podathu -
cd spadkólv i darcr,vizn oraz c treÉci art. 94 ustav,ry karnej s1<ar.bo.,vej.

,CC Q*nnnrr rrrhnc?^ 
^ 

nFrAcloni^ Í.rir)..,li,].oíl! wnoszq o przes?.anie wypisu tego aktu do Sqdu Rejono--
wego w Pulatvach celem wcisania w dziale II ksiqgi wieczystej Krv Nr ----
49.627 na podstawie ni-nrejszej umorvy pra,,{e wZasnoéci- w 1/4 czqÉci na --
rzecz Violetty Ewy Raubo. --------

$6. Notariusz pouczyT-a strony o obolvilzku wniesienia op?at
sqdowychwpostqpowanj.ulvieczysto-ksiqgowym.

SZ. Koszty tego aktu ponoszl darczyÉcy.
Podatku od darovrizny nie pobrano na podstawie art. g.ustawy

o podatku od spadków i darcwizn.
Pobrano oplaty notarialnej na podstavrie rozporzldzenia l"linistra-

Sprawiedliwoéci z dnia '12 kwietnia 1991' r ur sprawi'e taksy notarialnej--
zf,2i6----
z $ 16 ---loc.ooo z!c+,,ych

C -az S 12 za 5 wypisów na2 stronach 5O.OOO z1otyg1.
Razem pobrano -::--:=-=:-?-!--- p5C.CCO zlcti,ch
Podatku VAT nie pobrano na podstawie pkt I ppkt Z zallczníka ldr 2 do --
"ozporz?dzenia Ministra Finansów z dnia 11 stycznj_a 1994 r. ---.---_-__
Akt ten odczytanc; ptzyjqto i podpisano. ---___

Dgbtin, dnia .,.......13 t9..6.... roku J.9.9!...


