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MINISTERSTWO SPRAWIEDLIWOŚCI
CENTRALA CENTRALNEJ INFORMACJI KSIĄG WIECZYSTYCH
ul.KOŚCIUSZKI 4
32-700 BOCHNIA

ODPIS ZWYKŁY KSIĘGI WIECZYSTEJ
stan na dzień 2018-03-09 godz. 12:33:18

Numer księgi

TR1O / 00069001 / 0

Nazwa sądu

SĄD REJONOWY W BOCHNI

Siedziba sądu

BOCHNIA

Kod wydziału

TR1O

Numer i nazwa wydziału

V WYDZIAŁ KSIĄG WIECZYSTYCH

Typ księgi

NIERUCHOMOŚĆ GRUNTOWA

DZIAŁ I-O - OZNACZENIE NIERUCHOMOŚCI

Nr podstawy wpisu

Numer bieżący nieruchomości

1

Działki ewidencyjne
Nr podstawy wpisu

Lp. 1.
Numer działki
Położenie (numer porządkowy / miejscowość)

5207
Lp. 1.

1

BOCHNIA

Sposób korzystania

DZIAŁKA ZABUDOWANA

Przyłączenie (numer księgi wieczystej, z której odłączono działkę,
obszar)

/ 00057159 / , 0,3507 HA

Nr podstawy wpisu

Obszar całej nieruchomości

0,3507 HA

Komentarz do migracji
Nr podstawy wpisu

Wpisy lub części wpisów, ujawnione w księdze wieczystej w toku
migracji, które zawierają treść nie objętą strukturą księgi wieczystej
lub projekty wpisów przeniesione z dotychczasowej księgi
wieczystej

WPISANO NA WNIOSEK Z DNIA 16.11.1998R. DZ.KW. 4332/98.

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

1
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DZIAŁ I-SP - SPIS PRAW ZWIĄZANYCH Z WŁASNOŚCIĄ
BRAK WPISÓW

DZIAŁ II - WŁASNOŚĆ
Właściciele
Nr podstawy wpisu

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

Lp. 1.

Inna osoba prawna lub jednostka organizacyjna niebędąca osobą
prawną (Nazwa, siedziba, REGON)

2

1 /1

4

"MAŁOPOLSKA KOLUMNA TRANSPORTU SANITARNEGO "
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W
ORGANIZACJI ., TARNÓW, 12064086700000

DZIAŁ III - PRAWA, ROSZCZENIA I OGRANICZENIA
Wzmianki (numer wzmianki, chwila zamieszczenia, opis wzmianki)
1.

DZ. KW. / TR1O / 572 / 08 / 0 -

Komentarz do migracji
Nr podstawy wpisu

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

1

DZIAŁ IV - HIPOTEKA
Wzmianki (numer wzmianki, chwila zamieszczenia, opis wzmianki)
1.

DZ. KW. / TR1O / 625 / 08 / 0 -

BRAK WPISÓW

DOKUMENTY BĘDĄCE PODSTAWĄ WPISU / DANE O WNIOSKU
Nr podstawy wpisu

4

UMOWA PRZENIESIENIA WŁASNOŚCI NIERUCHOMOŚCI TYTUŁEM APORTU, 2745/2008, 2008-04-01, DOMINIKA ANGERMAN
WAJDA, KRAKÓW; 4-8
(tytuł aktu, numer rep A, data sporządzenia, notariusz – imię/imiona i nazwisko/nazwiska, siedziba; położenie dokumentu - numer karty akt)
DZ. KW./TR1O/00001975/08/001, 2008-04-07 09:45:00, 2008-06-27-14.11.27.384047, NIE, 4
(rodzaj i numer dziennika, chwila wpływu, chwila wpisu, czy z urzędu, położenie wniosku – numer karty akt)
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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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