DOKUMENTY I INFORMACJE
Dane stron czynności: imię (imiona), nazwisko, imiona rodziców, adres zamieszkania, PESEL,
nr i typ dokumentu tożsamości, stan cywilny, a jeżeli były zawierane – informacja o umowach
majątkowych małżeńskich, obywatelstwo.

NIERUCHOMOŚCI GRUNTOWE - DZIAŁKI I DOMY
Numer księgi wieczystej prowadzonej dla nieruchomości;
Wypis z rejestru gruntów;
Podstawa nabycia przez aktualnych właścicieli (np. umowa sprzedaży, darowizny,
postanowienie o stwierdzeniu nabycia spadku, akt poświadczenia dziedziczenia);
Terminy wydania nieruchomości oraz warunki i terminy płatności ceny;
Zaświadczenie o przeznaczeniu w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego,
z informacją czy dla danego terenu podjęto uchwałę w sprawie wyznaczenia obszaru
zdegradowanego i obszaru rewitalizacji w rozumieniu przepisów ustawy z dnia
09.10.2015r. o rewitalizacji - wydawane przez Urząd Gminy lub Urząd Miasta;
W przypadku, gdy brak jest miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego – informacja
czy dla terenu wydano decyzję o warunkach zabudowy.
Zaświadczenie, czy nieruchomość jest objęta uproszczonym planem urządzania lasu lub
decyzją, o której mowa w art. 19 ust. 3 ustawy z dnia 28.09.1991 r. o lasach, zgodnie z
art. 37a ust. 1 pkt 3 tej ustawy – wydawane przez Starostwo Powiatowe lub Urząd Miasta.
Zaświadczenie „o lasach” nie zawsze jest wymagane, np. przy czynnościach między niektórymi
osobami bliskimi, czy w przypadku gdy właścicielem gruntu w użytkowaniu wieczystym jest
Skarb Państwa.

____________________

W zależności od indywidualnej sytuacji i stanu prawnego nieruchomości, może być również
konieczne dostarczenie lub okazanie innych dokumentów, takich jak na przykład:
wyrys z mapy ewidencyjnej, przeznaczony do celów wieczystoksięgowych,
zaświadczenie o uregulowaniu lub braku podatku od spadków i darowizn z Urzędu
Skarbowego,
oświadczenie banku do ustanowienia hipoteki,
zaświadczenie o stanie zadłużenia lub zgoda na wykreślenie hipoteki,
dokumenty potwierdzające kwalifikacje rolnicze przy nabyciu nieruchomości rolnych,
projekt budowlany, dokumenty związane z budową, świadectwo charakterystyki
energetycznej budynku, itd.

____________________

Do każdej czynności notarialnej wymagany jest ważny dokument tożsamości –
dowód osobisty, paszport lub karta pobytu.
Powyższa lista ma charakter poglądowy – niezbędne informacje i dokumenty możemy wskazać Państwu
po zapoznaniu się z konkretną sprawą. Zapraszamy do kontaktu z kancelarią.

