ZałoŜenia do wypełnienia karty
Numer karty - jest to pierwsza karta transakcji w rejestrze prowadzonym przez notariusza
(numer karty 1).
Numer NIP instytucji obowiązanej - nr NIP Notariusza 5377800432.
Pole 01 - numer ewidencyjny transakcji (pole o długości 25 znaków, zawiera cyfry z zakresu
0-9) np. numer repetytorium.
Pole 02 - jest to pierwsza transakcja zarejestrowana przez notariusza w dniu 29.01.2004 r.
Pole 03 - transakcja została wprowadzona do rejestru przez notariusza w dniu 29.01.2004 r.
Pole 04 - w polu 04 wpisano numer "0" poniewaŜ transakcja realizowana jest w siedzibie
głównej prowadzenia działalności przez notariusza - w przypadku posiadania innych
jednostek organizacyjnych (filii) realizujących dyspozycję do przeprowadzenia transakcji
instytucja obowiązana powinna w ramach wewnętrznych procedur samodzielnie nadać takiej
jednostce organizacyjnej odpowiedni numer tj. kod unikatowy bez moŜliwości powtórnego
wykorzystania.
Pole 05 - jest to nowa transakcja zaewidencjonowana w rejestrze przez notariusza.
Pole 06 - jest to transakcja przy której notariusz nie uczestniczy w jej bezpośrednim
pienięŜnym rozliczeniu (płatność dokonuje się przelewem w banku) i jest to umowa
przenosząca własność nieruchomości zakończona aktem notarialnym (kod "0732" - zobacz
zasady kodowania zał nr 2 lit E rozporządzenia).
Pole 07 - kod 0 oznacza Ŝe zarejestrowana transakcja nie jest transakcją powiązaną.
Pole 08 - transakcja nie jest transakcją podejrzaną dlatego w polu 08 brak jest kodu transakcji
podejrzanej (kody transakcji podejrzanej zał. nr 2 rozporządzenia).
Pole 09 - dyspozycja złoŜona osobiście przez Pana Zenon Kowal-Nowak - pełnomocnika
firmy "Handel i Transport Spólka z o.o".
Pole 10 - Numer repetytorium na podstawie którego została zrealizowana transakcja.
Pole 11 - Data realizacji transakcji -29 stycznia 2004 r.
Pole 12 - Miejsce realizacji transakcji - Maków Mazowiecki.
Pole 13 - Wartość sprzedaŜy nieruchomości 88.500,00 PLN.
Pole 14 - Jednostka transakcji - złote (PLN).
Pola 17-30 (Podmiot, który wydaje dyspozycję) - Zenon Kowal-Nowak zam. 99-100
Warszawa ul. Zwyczajna 28 m 145 , nr Pesel 74092907211, seria i nr dowodu osobistego
AAV 353468 jest pełnomocnikiem firmy "Handel i Transport Spółka z o.o.".

Pola 31-36 (Podmiot, w imieniu którego wydawana jest dyspozycja) - Handel i Transport Sp.
z o.o. z siedzibą 98-243 Ostrołęka ul. Piaszczysta 186/298 - spółka przenosząca własność
nieruchomości.
Pola 37-42 (Beneficjent) - spółka kupująca nieruchomość Anna Kowal Sp. Jawna z siedzibą
46-829 Warszawa ul. Maratońska 909 m 11.
Wypełniający kartę - Notariusz Piotr Musielski.

