
Dokument samodzielnie wydrukowany, wydany w trybie art. 364 ust. 4 ustawy z dnia 6 lipca 1982 r. o księgach wieczystych i hipotece, posiadający moc 
dokumentu wydawanego przez sąd bez zaopatrywania go w pieczęć urzędową i podpis upoważnionego pracownika.

MINISTERSTWO SPRAWIEDLIWOŚCI

CENTRALA CENTRALNEJ INFORMACJI KSIĄG WIECZYSTYCH

ul. PIASTÓW 10 L

66-600 KROSNO ODRZAŃSKIE

ODPIS ZWYKŁY KSIĘGI WIECZYSTEJ
stan na dzień 2018-08-14 godz. 08:31:21

Numer księgi ZG1K / 00022505 / 2

Nazwa sądu SĄD REJONOWY W KROŚNIE ODRZAŃSKIM

Siedziba sądu KROSNO ODRZAŃSKIE

Kod wydziału ZG1K

Numer i nazwa wydziału V WYDZIAŁ KSIĄG WIECZYSTYCH

Typ księgi LOKAL STANOWIĄCY ODRĘBNĄ NIERUCHOMOŚĆ

DZIAŁ I-O - OZNACZENIE NIERUCHOMOŚCI

Nr podstawy wpisu

Numer bieżący nieruchomości 1 1

Lokal

Nr podstawy wpisu

Położenie  (numer porządkowy / gmina, miejscowość) Lp. 1. 1 KROSNO ODRZAŃSKIE, KAMIEŃ 1

Ulica Numer budynku Numer lokalu 1

Przeznaczenie lokalu LOKAL MIESZKALNY

Opis lokalu (rodzaj izby - liczba) POKÓJ - 3, KUCHNIA - 1, PRZEDPOKÓJ - 1, ŁAZIENKA - 1, WC - 
1

Kondygnacja 1,0

Przyłączenie - numer księgi wieczystej (nieruchomość, z Lp. 1. / 00021211 /
której wyodrębniono lokal) 

Odrębność (lokal stanowi odrębną nieruchomość) TAK

Pole powierzchni użytkowej lokalu wraz z powierzchnią 72,9000 M2
pomieszczeń przynależnych

Nr podstawy wpisu

Zgodność z danymi ewidencji gruntów i budynków (zgodność / B 2008-07-17 11:39:35, 1.3_SOM-EG
chwila sprawdzenia, wersja bazy EGiB)

Identyfikator do weryfikacji dokumentu: 365d2956-4049-46cf-a5e2-f15570ae1c6a
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Komentarz do migracji

Nr podstawy wpisu

Ostatni numer aktualnego lub wykreślonego wpisu w danym dziale 1
w dotychczasowej księdze wieczystej

DZIAŁ I-SP - SPIS PRAW ZWIĄZANYCH Z WŁASNOŚCIĄ

Spis praw związanych z własnością

Lp. 1. Nr podstawy wpisu

Numer prawa 1 2

Rodzaj prawa UDZIAŁ ZWIĄZANY Z WŁASNOŚCIĄ LOKALU

Wielkość udziału w nieruchomości wspólnej, którą Lp. 1. 32 / 100
stanowi grunt oraz części budynku i urządzenia, które 
nie służą wyłącznie do użytku właścicieli lokali

Numer księgi wieczystej, z Numer udziału w prawie w / 00021211 /
której wyodrębniono lokal księdze, z której 

wyodrębniono lokal

Komentarz do migracji

Nr podstawy wpisu

Ostatni numer aktualnego lub wykreślonego wpisu w danym dziale 1
w dotychczasowej księdze wieczystej

DZIAŁ II - WŁASNOŚĆ

Właściciele

Lp. 1. Nr podstawy wpisu

Lista wskazań udziałów w prawie (numer udziału w Lp. 1. 6 1 /1 9
prawie/ wielkość udziału/rodzaj wspólności)

Osoba fizyczna (Imię pierwsze nazwisko, imię ojca, imię matki, ROBERT GABIGA, KAZIMIERZ, ELŻBIETA, 84022004776
PESEL)

DZIAŁ III - PRAWA, ROSZCZENIA I OGRANICZENIA

Wzmianki (numer wzmianki, chwila zamieszczenia, opis wzmianki)

1. REP.C.   / KOMO / 98932 / 18 - 2018-07-02, 12:14:38

1. 1 DZ. KW.  / ZG1K / 1562 / 18 / 1 - 2018-07-02, 13:01:32 - WPIS WSZCZĘCIA EGZEKUCJI

2. REP.C.   / KOMO / 85599 / 18 - 2018-06-07, 10:16:03

2. 1 DZ. KW.  / ZG1K / 1312 / 18 / 1 - 2018-06-07, 10:48:47 - WPIS WSZCZĘCIA EGZEKUCJI

BRAK WPISÓW
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DZIAŁ IV - HIPOTEKA

Komentarz do migracji

Nr podstawy wpisu

Ostatni numer aktualnego lub wykreślonego wpisu w danym dziale 1
w dotychczasowej księdze wieczystej

DOKUMENTY BĘDĄCE PODSTAWĄ WPISU / DANE O WNIOSKU

Nr podstawy wpisu

1 OPIS I PLAN LOKALU; 3
(podstawa oznaczenia; położenie dokumentu - numer karty akt)

DZ. KW.//00002555/97/, 1997-07-10 00:00:00, 1997-09-16 00:00:00, NIE
(rodzaj i numer dziennika, chwila wpływu, chwila wpisu, czy z urzędu)

2 USTANOWIENIE ODRĘBNEJ WŁASNOŚCI LOKALU I UMOWA SPRZEDAŻY, 1997-06-26; 1, 2
(tytuł aktu, data sporządzenia; położenie dokumentu - numer karty akt)

DZ. KW.//00002555/97/, 1997-07-10 00:00:00, 1997-09-16 00:00:00, NIE
(rodzaj i numer dziennika, chwila wpływu, chwila wpisu, czy z urzędu)

9 UMOWA SPRZEDAŻY, 6966/2016, 2016-10-10, MARIOLA WIERZCHAŁEK, KANCELARIA NOTARIALNA W KROŚNIE ODRZAŃSKIM; 
57-59
(tytuł aktu, numer rep A, data sporządzenia, notariusz – imię/imiona i nazwisko/nazwiska, siedziba; położenie dokumentu - numer karty akt)

DZ. KW./ZG1K/00002384/16/001, 2016-10-10 17:07:37, 2016-10-18-08.35.20.400432, NIE, 55,56
(rodzaj i numer dziennika, chwila wpływu, chwila wpisu, czy z urzędu, położenie wniosku – numer karty akt)

Legenda:

1. Prezentowana treść księgi wieczystej zawiera tylko dane aktualne (niewykreślone).

2. Prezentowana treść księgi wieczystej nie zawiera danych o założeniu księgi wieczystej oraz o podstawie zmiany księgi wieczystej.

3. W przypadku, gdy w treści wpisów w księdze znajduje się odwołanie do numeracji rubryk, podrubryk pól czy podpól, dla rozumienia tych 
wpisów należy korzystać z odpisu zupełnego.

Pouczenie o weryfikacji dokumentu:

1. Autentyczność dokumentu oraz aktualność danych w nim zawartych można sprawdzić przeprowadzając jego weryfikację. Weryfikacja 
stanowi procedurę umożliwiającą potwierdzenie, że dokument jej poddany pochodzi z Centralnej Informacji Ksiąg Wieczystych. 

2. Ważność niniejszego dokumentu nie jest zależna od przeprowadzenia procedury weryfikacji.

3. Weryfikacja samodzielnie wydrukowanego dokumentu jest możliwa za pomocą systemu teleinformatycznego dostępnego pod adresem: 
https://ekw.ms.gov.pl/eukw/ogolna/weryfikacja.

4. Weryfikacja samodzielnie wydrukowanego dokumentu jest możliwa w ciągu 24 miesięcy od chwili złożenia wniosku w trybie art. 364 ust. 4 
ustawy.

5. Weryfikacja samodzielnie wydrukowanego dokumentu jest bezpłatna i nie wymaga uwierzytelnienia się w systemie teleinformatycznym.

6. Po wejściu na stronę, o której mowa w pkt. 3, weryfikujący wprowadza niepowtarzalny identyfikator wydruku (identyfikator do weryfikacji 
dokumentu), znajdujący się w nagłówku pierwszej strony oraz stopce dokumentu (w dolnej części każdej strony dokumentu).

7. Wynikiem weryfikacji jest pochodząca z systemu teleinformatycznego informacja o tym, że dokument o podanym identyfikatorze:

a. został wydany przez Centralną Informację Ksiąg Wieczystych w trybie art. 364 ust. 4 ustawy, o dacie jego wydania i o
jego treści;

albo
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b. nie został wydany przez Centralną Informację w trybie art. 364 ust. 4 ustawy;

albo

c. został wydany przez Centralną Informację w trybie art. 364 ust. 4 ustawy, ale od daty jego wydania upłynęły ponad 24
miesiące.
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