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Repertorium A nr 1239/2017

AKT NOTARIALNY
Dnia siódmego września roku dwa tysiące siedemnastego (7.09.2017 r.) w Kancelarii
Notarialnej w Warszawie w budynku numer 23 (dwadzieścia trzy) przy ulicy Mobilnej
w Warszawie Ludmiła Kowalska, notariusz w Warszawie, na żądanie Izabelli Nowak, córki
Jerzego i Anny, zamieszkałej 04-830 Warszawa, ul. Planetowa 97 m. 66, której tożsamość
notariusz ustaliła na podstawie okazanego dowodu osobistego CUT999999 wydanego
przez Prezydenta m.st. Warszawy dnia 2 marca 2013 roku, ważnego do dnia 2 marca
2023 roku, PESEL 86111199888, sporządziła protokół następującej treści: ----------------

PROTOKÓŁ
§ 1. Notariusz stwierdza co następuje: -----------------------------------------------– w dniu 7 września 2017 roku o godzinie 16:30 w kancelarii notarialnej w budynku
numer 23 przy ulicy Mobilnej w Warszawie Izabella Nowak odczytała i okazała wiadomość tekstową – znajdującą się w pamięci aparatu telefonicznego Samsung Galaxy S9
o numerze IMEI 9999999/99/989898/9, do którego według jej oświadczenia przypisany był numer telefonu: +48 999 999 999 użytkowany przez stawającą Izabellę Nowak
– wysłaną z telefonu o numerze +48 600 600 600, według jej oświadczenia użytkowanego przez spółkę pod firmą: Przewoźnik Lotniczy „Firstwings” Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, poprzedzoną ciągiem znaków „pon., 04/09/2017”, o następującej
treści: ----------------------------------------------------------------------------------------„Szanowni Pasażerowie, z przykrością informujemy o odwołaniu lotu FWS 999 planowanego na 11/09/2017. Prosimy o kontakt z callcenter//Firstwings”, zaś bezpośrednio pod treścią powyższej wiadomości znajdował się następujący ciąg znaków:
„21:22 MMS”. ------------------------------------------------------------------------------------Na tym protokołowane czynności zakończono. -------------------------------------§ 2. Izabella Nowak postanawia, że wypisy aktu można wydawać w dowolnej liczbie Prezesowi Urzędu Lotnictwa Cywilnego. ----------------------------------------------§ 3. Pobrano: ---------------------------------------------------------------------------– taksę notarialną na podstawie § 10 pkt 3 rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 28 czerwca 2004 r. w sprawie maksymalnych stawek taksy notarialnej
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Rozdział VI. Prawo o notariacie i ustawy szczególne

(Dz.U. z 2013 r. poz. 237 ze zm.) w kwocie ------------------------------------- 200,00 zł
(dwieście złotych), --------------------------------------------------------------------------– 23% podatku VAT na podstawie art. 41 ust. 1 w zw. z art. 146a pkt 1 ustawy
z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz.U. z 2017 r. poz. 1221 ze zm.)
w kwocie --------------------------------------------------------------------------- 46,00 zł
(czterdzieści sześć złotych). ----------------------------------------------------------------Powyższe opłaty nie obejmują kosztów wypisów tego aktu, które wraz z podstawą
prawną ich pobrania zostaną podane na każdym z nich. --------------------------------Akt ten został odczytany, przyjęty i podpisany.
Izabella Nowak

Ludmiła Kowalska – notariusz
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