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Przed każdą transakcją skontaktuj się z notariuszem (to jest poglądowa lista).
Osoba organizująca transakcję powinna zadbać o skompletowanie dokumentów.



ZAKUP OD OSOBY FIZYCZNEJ

Dowód osobisty + w zależności od sprzedaży:

- Pełnomocnictwo do sprzedaży

- Zgoda współmałżonka na sprzedaż w formie aktu notarialnego

- Prawomocne postanowienie sądu co do podziału majątku dorobkowego

małżonków

- Prawomocny wyrok rozwodowy lub odpis skrócony z akt stanu cywilnego

MIESZKANIE DOM

Pełna własność Spółdzielcze bez kw

AKTUALNY
STAN
PRAWNY

Numer księgi
wieczystej

Zaświadczenie ze spółdzielni lub
jeżeli została założona KW to
odpis z księgi wieczystej

Odpis z Księgi wieczystej

PODSTAWA
NABYCIA

- Akt notarialny
zakupu, darowizny
lub zamiany lub
- Prawomocne
postanowienie sądu
stwierdzające nabycie
spadku

- Akt notarialny zakupu,
darowizny lub zamiany lub
- przydział ze spółdzielni lub
- Umowa przekształcenia
spółdzielczego lokatorsiego
prawa do lokalu  w Spółdzielczo
Własnościowe  lub
- Umowa ustanowienia
Spółdzielczego Własnościowego
prawa do lokalu lub
- Prawomocne postanowienie
sądu stwierdzające nabycie
spadku

- akt notarialny zakupu
darowizny lub zamiany lub
- prawomocne postanowienie
sądu stwierdzające nabycie
spadku

AKTUALNY
STAN
FAKTYCZNY

- wypis z rejestru gruntów
- wypis z planu
zagospodarowania
przestrzennego lub
zaświadczenie o jego braku
- prawomocne pozwolenie na
budowę
- dziennik budowy
- potwierdzenie zgłoszenia
budynku do użytkowania

Przed każdą transakcją skontaktuj się z notariuszem (to jest poglądowa lista).
Osoba organizująca transakcję powinna zadbać o skompletowanie dokumentów.



Do finalizacji transakcji potrzebujemy następujące dokumenty:

- Zaświadczenie o niezaleganiu z opłatami z tytułu opłat administracyjnych i za

media

- Zaświadczenie, że w lokalu nikt nie jest zameldowany

- W przypadku hipoteki na nieruchomości to zaświadczenie z banku o

wysokości zadłużenia z tytułu kredytu oraz zgoda banku na zbycie

obciążonej nieruchomości z informacją w jakim terminie i po spełnieniu jakich

warunków bank zwolni hipotekę.

Wszystkie dokumenty muszą zostać dostarczone notariuszowi w
oryginale przynajmniej jeden dzień roboczy wcześniej w celu ich
weryfikacji.

W przypadku otrzymania nieruchomości z tyt. darowizny

Jeśli występuje darowizna przy zakupie po 2007 roku to jest potrzebne

zaświadczenie z urzędu skarbowego z informacją, że nie występuje podatek z tytułu

darowizny.

Na ten dokument czeka się 10  dni.

Przed każdą transakcją skontaktuj się z notariuszem (to jest poglądowa lista).
Osoba organizująca transakcję powinna zadbać o skompletowanie dokumentów.



ZAKUP OD DEWELOPERA — między innymi
dokumenty potrzebne do procesu kredytowego

Wszystkie dokumenty inwestycji powinny być potwierdzone za zgodność z

oryginałem przez osobą uprawnioną ze strony dewelopera.

- Odpis (ksero potwierdzone) z Księgi Wieczystej gruntu, na którym powstaje

budynek (nie starszy niż 3 miesięczny).

- Umowa deweloperska / albo umowa rezerwacyjna.

- Prospekt informacyjny.

- Dokumenty rejestrowe dewelopera (NIP, REGON,KRS) (ksero

potwierdzone, albo wydruk).

- Pełnomocnictwa, jeżeli podpisanie umowy odbyło się na podstawie

pełnomocnictwa (ksero potwierdzone).

- Wypis z rejestru gruntów i mapka ewidencyjna (ksero potwierdzone)

- Ostateczne pozwolenie na budowę i ewentualnie wszystkie zmiany / albo

oddanie do użytkowania — jeśli jest już wybudowany budynek - na

pozwoleniu na budowę powinna znajdować się pieczęć potwierdzająca jego

ostateczność (ksero potwierdzone).

- Oświadczenie inwestora zastępczego na formularzu banku — formularz

powinien dać doradca finansowy, albo klient który dostał go od swojego

banku w którym stara się o kredyt

- Jeżeli deweloper posiada kredyt na budowę, który zabezpieczony jest

wpisem hipoteki w KW na grunt, konieczna zgoda wierzyciela hipotecznego

na bezobciążeniowe wydzielenie lokalu.

- Jeżeli deweloper nie jest jeszcze wpisany jako właściciel w dziale Il Księgi

Wieczystej (grunt) konieczne jest dostarczenie podstawy prawnej nabycia

gruntu przez dewelopera

Przed każdą transakcją skontaktuj się z notariuszem (to jest poglądowa lista).
Osoba organizująca transakcję powinna zadbać o skompletowanie dokumentów.



DOKUMENTY PRZY SPRZEDAŻY DZIAŁKI
BUDOWLANEJ

- Księga wieczysta.

- Podstawa nabycia (akt notarialny zakupu nieruchomości, postanowienie

sądu o nabyciu nieruchomości drodze spadku, akt notarialny

potwierdzający otrzymanie nieruchomości w formie darowizny).

- Wyciąg z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego,

- Wyrys z rejestru gruntów,

- Wypis z ewidencji gruntów (z Miejskiego lub Powiatowego Ośrodka

Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej),

- Warunki zabudowy wydane przez urząd miasta,

Plan zagospodarowania przestrzennego przekazuje nam informacje jaka jest

możliwość zabudowy terenu. Może się okazać że nie ma go, wtedy o

możliwościach zabudowy działki znajdziemy w warunkach zabudowy. Obszar

działki, można sprawdzić z wyrysem z ewidencji gruntów.

UWAGA!! Jeśli mamy do czynienia z rozpoczętą budową na
działce, dokumenty będą się różnić!

Przed każdą transakcją skontaktuj się z notariuszem (to jest poglądowa lista).
Osoba organizująca transakcję powinna zadbać o skompletowanie dokumentów.



SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI OD SPÓŁKI (ZO.O.,
SP.K., S.A.)

Wymagane dokumenty przy sprzedaży obu stron:

1. Umowa spółki (spółka sprzedaje nieruchomość).

2. Uchwała wspólników do sprzedaży nieruchomości (spółka sprzedaje

nieruchomość).

3. Numer księgi wieczystej – sprzedawana nieruchomość

4. Pełnomocnictwo( notarialne) – dla osoby reprezentującej spółkę

5. KRS spółki + zgoda na zbycie (przy jednoosobowej działalności wydruk z

CEIDG)

6. Cenę sprzedaży nieruchomości do aktu

7. Forma płatności za nieruchomość

8. Numer rachunku do zapłaty ceny za nieruchomość

9. Zaświadczenie o niezaleganiu z opłatami sprzedawanego mieszkania

(kontakt do spółdzielni, albo wspólnoty mieszkaniowej)

10.Dane kupującego.

Przed każdą transakcją skontaktuj się z notariuszem (to jest poglądowa lista).
Osoba organizująca transakcję powinna zadbać o skompletowanie dokumentów.


