
 

 

Dokumenty/dane wymagane do sporządzenia umowy zamiany lokalu/działki gruntu 

(zabudowanej/niezabudowanej)/spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu 

 

Proszę pamiętać, że decyzje organów i orzeczenia sądowe muszą mieć odpowiednie klauzule  

o ostateczności i prawomocności ! Tylko takie mogą nadać biegu sprawie u notariusza. 

 

1) wypełniony formularz na dane osobowe udostępniony na naszej stronie (dotyczy to wszystkich 

stron stawających do czynności) 

 

- w przypadku innych podmiotów niż osoby fizyczne (osoby prawne, spółki osobowe) – 

umowa spółki lub jej statut, dane przedstawicieli, numer KRS, CEIDG, REGON, NIP, adres 

siedziby, zgoda (uchwała) odpowiednich organów na dokonanie czynności (w przypadku 

podmiotu z siedzibą na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej określenie czy jest cudzoziemcem 

w rozumieniu art. 1 ust. 2 pkt 4 ustawy o nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców 

wraz z uzasadnieniem), 

 

2) dane dotyczące wartości przedmiotów umowy (wartość rynkowa), data wydania 

przedmiotu/przedmiotów umowy stronie nabywającej, 

 

3) umowa przedwstępna jeżeli była zwarta, 

 

4) jeżeli strona umowy pozostaje w związku małżeńskim, w którym obowiązuje umowny ustrój 

majątkowy na podstawie umowy zawartej w formie aktu notarialnego – wypis aktu notarialnego 

dokumentującego umowę majątkową, w przypadku przymusowego ustroju rozdzielności 

majątkowej między małżonkami – wypis/odpis prawomocnego orzeczenia sądu z którego treści 

ustrój ten wynika, 

 

5) podstawa nabycia nieruchomości/spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu (np. wypis 

aktu notarialnego, wypis/odpis postanowienia sądu, przydział), 

 

6) numer księgi wieczystej, (nie muszą Państwo zdobywać odpisu z Ksiąg Wieczstych, numer 

jest wystarczający), 

 

7) z Urzędu Miejskiego/Gminy miejsca położenia nieruchomości/prawa (pkt a i b obowiązkowo, 

pkt c-f w zależności od sytuacji) : 

 

odnośnie nieruchomości gruntowych: 

 

a) zaświadczenie czy na terenie, na którym znajduje się nieruchomość będąca przedmiotem 

czynności, obowiązuje ważny miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego/ albo 

zaświadczenie o braku takiego planu dla tego terenu, 

b) zaświadczenia czy w stosunku do nieruchomości została wydana ostateczna decyzja    

o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu lub ostateczna decyzja o lokalizacji 

inwestycji celu publicznego,  

c) jeżeli z  zaświadczenia z pkt a wynika, że jest plan – również wypis z tego planu,  



 

 

d) jeżeli z zaświadczenia z pkt b wynika, że została wydana ostateczna decyzja o warunkach 

zabudowy i zagospodarowania terenu lub ostateczna decyzja o lokalizacji inwestycji celu 

publicznego – odpis tej decyzji,  

e) jeżeli przedmiotem zamiany jest jedna z działek wchodząca w skład całej nieruchomości lub jeżeli 

nieruchomość powstała w wyniku podziału geodezyjnego jeszcze nieujawnionego w księdze 

wieczystej – odpis ostatecznej decyzji zatwierdzającej podział nieruchomości + wykaz zmian    

z danych ewidencyjnych (ten ostatni dokument sporządza geodeta), 

 

 

8) ze Starostwa Powiatowego miejsca położenia nieruchomości/prawa: 

 

odnośnie nieruchomości gruntowych: 

 

a) wypis z rejestru gruntów, z adnotacją że dokument ten jest przeznaczony do dokonywania 

wpisu w księdze wieczystej, 

b) jeżeli będzie następowało odłączenie części nieruchomości do nowej księgi wieczystej  - 

wypis z rejestru gruntów wraz z wyrysem z mapy ewidencyjnej z adnotacją, że dokument 

ten jest przeznaczony do dokonywania wpisu w księdze wieczystej, w celu potwierdzenia 

dostępu działki do drogi publicznej, 

c) zaświadczenia starosty czy został lub nie został sporządzony : 

• uproszczony plan urządzenia lasu (art. 19 ust. 2 ustawy o lasach), 

• czy na podstawie art. 19 ust. 3 ustawy o lasach została wydana decyzja określająca zadania 

z gospodarki leśnej dla lasów rozdrobnionych, 

• ewentualnie czy została wydana decyzja odnowieniowa na podstawie art. 24 ustawy o 

lasach, 

Ważne ! Nie jest konieczne żądanie dokumentacji określającej status leśny gruntu  

w sytuacji, gdy nabywcą będzie: 

• małżonek zbywcy, 

• krewny lub powinowaty w linii prostej bez ograniczenia stopnia, 

• krewny lub powinowaty zbywcy w linii bocznej do trzeciego stopnia, 

• osoba związana ze zbywcą z tytułu przysposobienia, opieki lub kurateli, 

• jednostka samorządu terytorialnego, 

 

9) w przypadku gdy przedmiotem umowy jest spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu – 

zaświadczenie ze spółdzielni w zasobach, której znajduje się lokal o tym komu przysługuje 

prawo do lokalu,  

 

10) jeżeli prawo/nieruchomość jest obciążona hipoteką – oświadczenie wierzyciela hipotecznego 

o aktualnej wysokości zadłużenia oraz terminie i warunkach zwolnienia zabezpieczenia 

hipotecznego w przypadku pełnej spłaty wierzytelności albo oświadczenie wierzyciela 

hipotecznego zawierające zgodę na wykreślenie hipoteki, 

 

11) jeżeli prawo/nieruchomość zostało nabyte w drodze: 

• dziedziczenia, zasiedzenia (niezależnie od daty nabycia),  



 

 

• darowizny lub umowy nieodpłatnego zniesienia współwłasności dokonanej po 1 stycznia 

2007 r.  

– stosowne zaświadczenie z Urzędu Skarbowego (gdzie była składana pierwotna 

deklaracja/ był wysyłany odpis umowy),  o uregulowaniu podatku od spadków 

i darowizny lub przedawnieniu zobowiązania/zwolnieniu nabycia z tego podatku, 

 

 

12) w przypadku umowy przeniesienia własności nieruchomości rolnej (udziału lub części udziału 

we współwłasności nieruchomości rolnej) o powierzchni równej lub większej niż 1  ha – nabywca 

(deklarujący się jako rolnik indywidualny) jest obowiązany do przedłożenia dowodów 

potwierdzających: 

• zamieszkanie na terenie na którym znajduje się jedna z nieruchomości wchodzących w skład 

gospodarstwa rolnego nabywcy – zaświadczenie o zameldowaniu na pobyt stały które wydaje 

organ dokonujący zameldowania, 

• kwalifikacje rolnicze (np. dyplom ukończenia studiów na kierunku wymienionym w § 2  

rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z 17.1.2012 r. w sprawie kwalifikacji 

rolniczych posiadanych przez osoby wykonujące działalność rolniczą lub świadectwo 

potwierdzające kształcenie się w zawodzie wymienionym w § 3 wspomnianego 

rozprządzenia, 

 

Ważne ! Nie muszą spełniać wymogów “rolnika indywidualnego” m.in. : małżonek, 

zstępni (dzieci, wnuki), wstępni (rodzice, dziadkowie), rodzeństwo, dzieci rodzeństwa, 

rodzeństwo rodziców, osoby przysposabiające, osoby przysposobione, pasierb, 

pasierbica. To oznacza, że osoby te mogą nabyć nieruchomość rolną równą i większą niż 

1 ha bez spełniania żadnych kwalifkacji rolniczych. 

 

13) nabycie przez cudzoziemca nieruchomości w Polsce, z wyjątkiem przypadków określonych  

w art. 8 ust. 1, 2 i 2a ustawy o nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców, wymaga zezwolenia 

Ministra właściwego do spraw wewnętrznych. 


