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A K T  N O T A R I A L N Y  
 

          Dnia [..] przede mną notariuszem w Radomiu Agnieszką 
Terlecką/Jażdżyk prowadzącą Kancelarię Notarialną w Radomiu przy ulicy 

Piłsudskiego 6 lok. 1, w siedzibie tej Kancelarii stawił/stawiła/stawili się: ---- 

.... syn ...., według oświadczenia zamieszkały ....., którego tożsamość 
ustaliłam na podstawie okazanego dowodu osobistego  

o serii i numerze ...., posiadający numer PESEL ..... ------------------------------ 

 

P E Ł N O M O C N I C T W O  

 

§ 1. 
[....] oświadcza, że / oświadczają, że jest współwłaścicielem/ są 

współwłaścicielami nieruchomości położonej w Radomiu, gmina i powiat 
Miasto Radom, województwo mazowieckie, obręb Kaptur, stanowiącej działki 
oznaczone numerami ewidencyjnymi: 231/111 (dwieście trzydzieści jeden 

łamane przez sto jedenaście) o powierzchni 0,0723 ha (siedemset 
dwadzieścia trzy metry kwadratowe), 231/112 (dwieście trzydzieści jeden 
łamane przez sto dwanaście) o powierzchni 0,0723 ha (siedemset 

dwadzieścia trzy metry kwadratowe), 231/113 (dwieście trzydzieści jeden 
łamane przez sto trzynaście)  o powierzchni 0,0723 ha (siedemset 

dwadzieścia trzy metry kwadratowe), 231/114 (dwieście trzydzieści jeden 
łamane przez sto czternaście)  o powierzchni 0,0723 ha (siedemset 
dwadzieścia trzy metry kwadratowe), 231/115 (dwieście trzydzieści jeden 

łamane przez sto piętnaście)  o powierzchni 0,0723 ha (siedemset 
dwadzieścia trzy metry kwadratowe), 231/150 (dwieście trzydzieści jeden 

łamane przez sto pięćdziesiąt)  o powierzchni 0,2449 ha (dwa tysiące 
czterysta czterdzieści dziewięć metrów kwadratowych), 231/153 (dwieście 
trzydzieści jeden łamane przez sto pięćdziesiąt trzy) o powierzchni 0,5029 ha 

(pięć tysięcy dwadzieścia dziewięć metrów kwadratowych)  
i 231/160 (dwieście trzydzieści jeden łamane przez sto sześćdziesiąt)  
o powierzchni 0,0884 ha (osiemset osiemdziesiąt cztery metry kwadratowe),  

o łącznej powierzchni 1,1977 ha (jeden hektar i jeden tysiąc dziewięćset 
siedemdziesiąt siedem metrów kwadratowych), dla której to nieruchomości 

Sąd Rejonowy w Radomiu, VI Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę 
wieczystą RA1R/00176345/8 (dalej zwanej „Nieruchomością Wspólną”).---- 
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§ 2. 
[....] oświadcza, że / oświadczają, że każde z nich z osobna udziela spółce 
pod firmą: NOWA IDEA spółka z ograniczoną odpowiedzialnością  

z siedzibą w Warszawie (KRS  0000908454) oraz radcy prawnemu  
Magdalenie Grobel (nr wpisu na listę radców prawnych - WA 11541) 

(stosownie do wymogu art. 87 § 1 kodeksu postępowania cywilnego) 
pełnomocnictwa na czas określony do dnia 31 grudnia 2024 roku  
i upoważnia każdą z nich z osobna do: ---------------------------------------------- 

1. zawierania umów o podział do korzystania z  Nieruchomości Wspólnej  
w części stanowiącej balkony, trasy, ogródki, komórki lokatorskie, boksy 
rowerowe, miejsca parkingowe znajdujące się w garażu/ach, miejsca 

parkingowe naziemne i do zmiany zawartych umów o podział do korzystania 
z Nieruchomości Wspólnej, o ile zmiana ta nie będzie dotyczyła tej części 

Nieruchomości Wspólnej, z której mocodawca ma prawo do wyłącznego 
korzystania; ------------------------------------------------------------------------------ 
2. zmiany wielkości udziałów w Nieruchomości Wspólnej, do dokonywania 

wszelkich czynności, jakie okażą się niezbędne do zmiany wielkości udziału 
w Nieruchomości Wspólnej związanego z nabyciem prawa własności lokalu w 

zakresie niezbędnym do dostosowania wysokości udziałów w Nieruchomości 
Wspólnej do przepisów ustawy o własności lokali, w tym do głosowania nad 
uchwałami Wspólnoty Mieszkaniowej w przedmiocie zmiany wysokości 

udziału w Nieruchomości Wspólnej a także do dokonywania we właściwych 
księgach wieczystych wpisów tych zmian, a w związku z powyższym 
upoważnia Spółkę oraz radcę prawnego Magdalenę Grobel do składania 

oświadczeń i wniosków skierowanych do sądu prowadzącego odpowiednie 
księgi wieczyste, przy czym wszelkie koszty związane z tymi zmianami będą 

obciążać Spółkę; ----------------------------------------------------------------------- 
3. składania wszelkich oświadczeń w przedmiocie ustanowienia  
na opisanym w § 1-ym ust. 1 tego aktu prawie własności Nieruchomości 

służebności gruntowych oraz służebności przesyłu oraz do zmiany już 
ustanowionych służebności na rzecz podmiotów i na warunkach według 

uznania pełnomocnika, w tym nieodpłatnych i bezterminowych; ----------- 
- oraz do załatwiania wszelkich formalności i dokonywania wszelkich 
czynności, mających na celu realizację tych pełnomocnictw, w tym do 

odbioru wszelkiego rodzaju dokumentów, składania wszelkiego rodzaju 
oświadczeń. ------------------------------------------------------------------------------- 
Pełnomocnik może być drugą stroną czynności dokonanych na podstawie 

powyższych pełnomocnictw, reprezentować pozostałe strony czynności 
prawnych dokonywanych na ich podstawie oraz udzielać dalszych 

pełnomocnictw. --------------------------------------------------------------------------  
W przypadku zbycia lokalu z którym związany jest udział w Nieruchomości 
Wspólnej, Stawający zobowiązuje/ą się dołożyć należytej staranności w celu 

uzyskania od następcy prawnego zgód i pełnomocnictw, o których mowa w 
niniejszym akcie.  ----------------------------------------------------------------------- 

§ 3. 
Koszty tego aktu ponosi stawający gotówką, a wypisy można wydawać 
również pełnomocnikowi bez ograniczenia. ----------------------------------------- 

§ 4. 
Koszty niniejszego aktu wynoszą: ----------------------------------------------------- 
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a/ wynagrodzenie notariusza na podstawie § 8 pkt 8 Rozporządzenia 
Ministra Sprawiedliwości z dnia 28 czerwca 2004 roku w sprawie 
maksymalnych stawek taksy notarialnej w kwocie------- -------------  

b/ podatek od towarów i usług VAT pobrano na podstawie art. 41  
w zw. z art. 146a Ustawy z dnia 11 marca 2004 roku o podatku od towarów  

i usług w wysokości 23 % od powyższego wynagrodzenia – to jest kwotę ------

-----------------------------------------------------------------------------------  

Powyższe opłaty nie obejmują kosztów wypisów tego aktu, które wraz  

z podstawą prawną ich pobrania zostaną podane na każdym wypisie. -- 

Akt ten został odczytany, przyjęty i podpisany. 

 

 


