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ZBYCIE SPÓŁDZIELCZEGO WŁASNOŚCIOWEGO PRAWA DO LOKALU 

- dane stron umowy (zbywcy i nabywcy): imiona, nazwiska, imiona rodziców, numery PESEL, 

adresy zamieszkania, nr i data ważności dowodu osobistego lub paszportu, stany cywilne,  

w przypadku, gdy stroną jest osoba prawna lub inny podmiot nr KRS, NIP i REGON, 

- numer księgi wieczystej (jeżeli jest ona założona), 

- zaświadczenie wydane przez Spółdzielnię Mieszkaniową o przysługującym zbywcy prawie 

do lokalu, jeżeli w umowie ma zostać złożony wniosek o założenie księgi wieczystej to dodatkowo 

zaświadczenie Spółdzielni Mieszkaniowej stanowiące podstawę do założenia księgi wieczystej, 

- podstawa prawna nabycia, to jest wypis aktu notarialnego umowy np. sprzedaży, zamiany, 

darowizny, odpis prawomocnego postanowienia sądu o stwierdzeniu nabycia spadku albo wypis 

zarejestrowanego aktu poświadczenia dziedziczenia (łącznie z zaświadczeniem naczelnika 

właściwego urzędu skarbowego, wydanym w trybie art. 19 ust. 6 ustawy o podatku od spadków  

i darowizn, stwierdzającym, że podatek od spadków i darowizn został zapłacony, albo że nabycie 

jest zwolnione od podatku albo że zobowiązanie podatkowe wygasło wskutek przedawnienia – 

zawsze w przypadku spadkobrania, zaś po dniu 1 stycznia 2007 roku, także w przypadku darowizny, 

nieodpłatnego zniesienia współwłasności, zachowku, przeniesienia w wykonaniu zapisu, dalszego 

zapisu lub polecenia testamentowego), 

- wartość rynkowa lokalu/cena sprzedaży i warunki jej płatności, nr rachunku bankowego,  

na który ma być dokonana płatność ceny/, warunki i data wydania lokalu, 

- zaświadczenie  wydane przez Urząd Miasta lub Gminy stwierdzające, że w lokalu nikt nie jest 

zameldowany (najlepiej na dzień zawarcia umowy), 

- zaświadczenie wydane przez Spółdzielnię Mieszkaniową stwierdzające brak zadłużenia  

z tytułu opłat eksploatacyjnych związanych z lokalem. 

Zakres dokumentów niezbędnych do dokonania czynności notarialnej zależy od rodzaju  

i treści czynności, stanu prawnego i faktycznego konkretnej sprawy, dlatego każdy 

przypadek jest traktowany indywidualnie i Notariusz może uzależnić dokonanie czynności 

od przedłożenia innych dokumentów. 


