
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 2018-12-16 godz. 17:57:14

Numer księgi ZG1K / 00010782 / 0

Nazwa sądu SĄD REJONOWY W KROŚNIE ODRZAŃSKIM

Siedziba sądu KROSNO ODRZAŃSKIE

Kod wydziału ZG1K

Numer i nazwa wydziału V WYDZIAŁ KSIĄG WIECZYSTYCH

Typ księgi NIERUCHOMOŚĆ GRUNTOWA

DZIAŁ I-O - OZNACZENIE NIERUCHOMOŚCI

Nr podstawy wpisu

Numer bieżący nieruchomości 7 31, 32, 33

Działki ewidencyjne

Lp. 1. Nr podstawy wpisu

Numer działki 48/3 1, 2, 10, 11, 

Identyfikator działki 080204_2.0014.48/3 12, 13, 19, 

Obręb ewidencyjny (numer, nazwa) 0014, STARY ZAGÓR
20, 21

Położenie  (numer porządkowy / województwo, powiat, Lp. 1. 1 LUBUSKIE, KROŚNIEŃSKI, DĄBIE, STARY ZAGÓR
gmina, miejscowość)

Sposób korzystania B - GRUNTY ROLNE ZABUDOWANE

Przyłączenie (obszar) 0,1570 HA

Nr podstawy wpisu

Obszar całej nieruchomości 0,1570 HA 31, 32, 33

Nr podstawy wpisu

Zgodność z danymi ewidencji gruntów i budynków (zgodność / B 2007-11-19 08:43:25, 1.3_SOM-EG
chwila sprawdzenia, wersja bazy EGiB)

Identyfikator do weryfikacji dokumentu: d024256d-9540-4d1c-b1fc-80aef38efd70
Sygnatura wniosku o wydanie dokumentu: EUKW/16.12/84/2018
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Komentarz do migracji

Nr podstawy wpisu

Ostatni numer aktualnego lub wykreślonego wpisu w danym dziale 3
w dotychczasowej księdze wieczystej

DZIAŁ I-SP - SPIS PRAW ZWIĄZANYCH Z WŁASNOŚCIĄ

BRAK WPISÓW

DZIAŁ II - WŁASNOŚĆ

Właściciele

Lp. 1. Nr podstawy wpisu

Lista wskazań udziałów w prawie (numer udziału w Lp. 1. 1 1 /1 3
prawie/ wielkość udziału/rodzaj wspólności)

Osoba fizyczna (Imię pierwsze nazwisko, imię ojca, imię matki) PIOTR OSTROWSKI, ZYGMUNT, MARIA

DZIAŁ III - PRAWA, ROSZCZENIA I OGRANICZENIA

Wzmianki (numer wzmianki, chwila zamieszczenia, opis wzmianki)

1. REP.C.   / KOMO / 71186 / 18 - 2018-05-10, 13:36:19

1. 1 DZ. KW.  / ZG1K / 1090 / 18 / 1 - 2018-05-10, 13:51:29 - WPIS WSZCZĘCIA EGZEKUCJI

Komentarz do migracji

Nr podstawy wpisu

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

DZIAŁ IV - HIPOTEKA

Lp. 1. Nr podstawy wpisu

Numer hipoteki (roszczenia) 1 34

Rodzaj hipoteki (roszczenia) HIPOTEKA PRZYMUSOWA

Suma (słownie), waluta 9545,29 (DZIEWIĘĆ TYSIĘCY PIĘĆSET CZTERDZIEŚCI PIĘĆ 
29/100) ZŁ

Wierzytelność i stosunek prawny (numer wierzytelności / Lp. 1. 1 WIERZYTELNOŚCI WYNIKAJĄCE Z  TYTUŁU 
wierzytelność) WYKONAWCZEGO

Wierzyciel hipoteczny

Inna osoba prawna lub jednostka organizacyjna Lp. 1. HOIST KREDIT AB, SZTOKHOLM
niebędąca osobą prawną  (nazwa, siedziba)
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DOKUMENTY BĘDĄCE PODSTAWĄ WPISU / DANE O WNIOSKU

Nr podstawy wpisu

1 WYKAZ ZMIAN GRUNTOWYCH; DOK.5
(podstawa oznaczenia; położenie dokumentu - numer karty akt)

DZ. KW.//00000718/85/, 1985-04-02 00:00:00, NIE
(rodzaj i numer dziennika, chwila wpisu, czy z urzędu)

2 OPIS I MAPA; DOK. 6
(podstawa oznaczenia; położenie dokumentu - numer karty akt)

DZ. KW.//00000718/85/, 1985-04-02 00:00:00, NIE
(rodzaj i numer dziennika, chwila wpisu, czy z urzędu)

3 UMOWA PRZEKAZANIA NASTĘPCY GOSPODARSTWA ROLNEGO, 1985-04-02; DOK.7
(wskazanie podstawy, data wydania; położenie dokumentu - numer karty akt)

DZ. KW.//00000719/85/, 1985-04-02 00:00:00, NIE, DOK. 7
(rodzaj i numer dziennika, chwila wpisu, czy z urzędu, położenie wniosku – numer karty akt)

10 WYKAZ ZMIAN DANYCH EWIDENCYJNYCH, 2009-12-14, STAROSTA KROŚNIEŃSKI, KROSNO ODRZ.; 43
(podstawa oznaczenia, data sporządzenia, nazwa organu, siedziba organu; położenie dokumentu - numer karty akt)

DZ. KW./ZG1K/00003375/09/001, 2009-12-28 11:30:00, 2010-01-08-08.33.34.783365, NIE, 1-2, ZG1K/00032972/9
(rodzaj i numer dziennika, chwila wpływu, chwila wpisu, czy z urzędu, położenie wniosku – numer karty akt, położenie wniosku - numer 
księgi)

11 WYKAZ ZMIAN DANYCH EWIDENCYJNYCH, 2009-12-14, STAROSTA KROŚNIEŃSKI, KROSNO ODRZ.; 44
(podstawa oznaczenia, data sporządzenia, nazwa organu, siedziba organu; położenie dokumentu - numer karty akt)

DZ. KW./ZG1K/00003375/09/001, 2009-12-28 11:30:00, 2010-01-08-08.33.34.783365, NIE, 1-2, ZG1K/00032972/9
(rodzaj i numer dziennika, chwila wpływu, chwila wpisu, czy z urzędu, położenie wniosku – numer karty akt, położenie wniosku - numer 
księgi)

12 WYPIS I WYRYS DOT.DZIAŁKI 48/1, 2009-12-14, STAROSTA KROŚNIEŃSKI, KROSNO ODRZ.; 45
(podstawa oznaczenia, data sporządzenia, nazwa organu, siedziba organu; położenie dokumentu - numer karty akt)

DZ. KW./ZG1K/00003375/09/001, 2009-12-28 11:30:00, 2010-01-08-08.33.34.783365, NIE, 1-2, ZG1K/00032972/9
(rodzaj i numer dziennika, chwila wpływu, chwila wpisu, czy z urzędu, położenie wniosku – numer karty akt, położenie wniosku - numer 
księgi)

13 WYPIS I WYRYS DOT.DZIAŁKI 48/2, 2009-12-14, STAROSTA KROŚNIEŃSKI, KROSNO ODRZ.; 3, ZG1K/00032972/9
(podstawa oznaczenia, data sporządzenia, nazwa organu, siedziba organu; położenie dokumentu - numer karty akt, położenie dokumentu -
numer księgi wieczystej)

DZ. KW./ZG1K/00003375/09/001, 2009-12-28 11:30:00, 2010-01-08-08.33.34.783365, NIE, 1-2, ZG1K/00032972/9
(rodzaj i numer dziennika, chwila wpływu, chwila wpisu, czy z urzędu, położenie wniosku – numer karty akt, położenie wniosku - numer 
księgi)

19 DECYZJA ZATWIERDZAJĄCA PROJEKT PODZIAŁU DZIAŁKI NR 48/1, 2011-12-06, WÓJT GMINY DĄBIE, DĄBIE; 55,56
(podstawa oznaczenia, data sporządzenia, nazwa organu, siedziba organu; położenie dokumentu - numer karty akt)

DZ. KW./ZG1K/00000956/12/001, 2012-04-12 10:00:00, 2012-04-16-11.32.10.169045, NIE, 1,2, ZG1K/00034212/8
(rodzaj i numer dziennika, chwila wpływu, chwila wpisu, czy z urzędu, położenie wniosku – numer karty akt, położenie wniosku - numer 
księgi)

20 WYKAZ ZMIAN DANYCH EWIDENCYJNYCH, 2012-04-05, STAROSTA KROŚNIEŃSKI, KROSNO ODRZ.; 57
(podstawa oznaczenia, data sporządzenia, nazwa organu, siedziba organu; położenie dokumentu - numer karty akt)

DZ. KW./ZG1K/00000956/12/001, 2012-04-12 10:00:00, 2012-04-16-11.32.10.169045, NIE, 1,2, ZG1K/00034212/8
(rodzaj i numer dziennika, chwila wpływu, chwila wpisu, czy z urzędu, położenie wniosku – numer karty akt, położenie wniosku - numer 
księgi)

21 WYPIS I WYRYS Z OPERATU EWIDENCYJNEGO, 2012-04-05, STAROSTA KROŚNIEŃSKI, KROSNO ODRZ.; 58,59
(podstawa oznaczenia, data sporządzenia, nazwa organu, siedziba organu; położenie dokumentu - numer karty akt)

DZ. KW./ZG1K/00000956/12/001, 2012-04-12 10:00:00, 2012-04-16-11.32.10.169045, NIE, 1,2, ZG1K/00034212/8
(rodzaj i numer dziennika, chwila wpływu, chwila wpisu, czy z urzędu, położenie wniosku – numer karty akt, położenie wniosku - numer 
księgi)

31 DECYZJA ZATWIERDZAJĄCA PROJEKT PODZIAŁU DZIAŁKI NR 48/1, 2011-12-06, WÓJT GMINY DĄBIE, DĄBIE; 55,56
(podstawa oznaczenia, data sporządzenia, nazwa organu, siedziba organu; położenie dokumentu - numer karty akt)

DZ. KW./ZG1K/00000279/14/001, 2014-02-03 15:15:00, 2014-02-13-08.24.33.509683, NIE, 1,2, ZG1K/00035044/6
(rodzaj i numer dziennika, chwila wpływu, chwila wpisu, czy z urzędu, położenie wniosku – numer karty akt, położenie wniosku - numer 
księgi)

32 WYKAZ ZMIAN DANYCH EWIDENCYJNYCH, 2012-04-05, STAROSTA KROŚNIEŃSKI, KROSNO ODRZ.; 57
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(podstawa oznaczenia, data sporządzenia, nazwa organu, siedziba organu; położenie dokumentu - numer karty akt)
DZ. KW./ZG1K/00000279/14/001, 2014-02-03 15:15:00, 2014-02-13-08.24.33.509683, NIE, 1,2, ZG1K/00035044/6
(rodzaj i numer dziennika, chwila wpływu, chwila wpisu, czy z urzędu, położenie wniosku – numer karty akt, położenie wniosku - numer 
księgi)

33 WYPIS I WYRYS Z OPERATU EWIDENCYJNEGO, 2012-04-05, STAROSTA KROŚNIEŃSKI, KROSNO ODRZ.; 58,59
(podstawa oznaczenia, data sporządzenia, nazwa organu, siedziba organu; położenie dokumentu - numer karty akt)

DZ. KW./ZG1K/00000279/14/001, 2014-02-03 15:15:00, 2014-02-13-08.24.33.509683, NIE, 1,2, ZG1K/00035044/6
(rodzaj i numer dziennika, chwila wpływu, chwila wpisu, czy z urzędu, położenie wniosku – numer karty akt, położenie wniosku - numer 
księgi)

34 NAKAZ ZAPŁATY W POSTĘPOWANIU UPOMINAWCZYM Z DNIA 19.09.2013R., SYGN.AKT VI NC-E 1373029/13 WRAZ Z KLAUZULĄ 
WYKONALNOŚCI WYDANĄ NA PODSTAWIE POSTANOWIENIA O NADANIU KLAUZULI WYKONALNOŚCI Z DNIA 05.02.2014R., 
SYGN.AKT VI NC-E 1373029/13., SĄD REJONOWY LUBLIN-ZACHÓD W LUBLINIE VI WYDZIAŁ CYWILNY, LUBLIN-ZACHÓD; 96,97
(rodzaj i przedmiot orzeczenia, nazwa sądu, siedziba sądu; położenie dokumentu - numer karty akt)

DZ. KW./ZG1K/00001831/14/001, 2014-07-24 12:03:17, 2014-12-12-14.50.27.605148, NIE, 91-95
(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

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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