
 

 

Dokumenty/dane wymagane do sporządzenia umowy podziału majątku po ustaniu małżeńskiej 

ustawowej wspólności majątkowej 

 

 

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 obu 

małżonków), 

  

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

przedmiotu/przedmiotów umowy stronie nabywającej, 

 

3) odpis orzeczenia sądu, z którego treści wynika powstanie między małżonkami przymusowego 

ustroju rozdzielności majątkowej, lub wypis aktu notarialnego dokumentujący umowę 

majątkową, (nie można dokonać podziału majątku wspólnego, który wszedł do masy upadłości, po 

ustaniu wspólności majątkowej na skutek ogłoszenia upadłości jednego z małżonków) 

 

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

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

 

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

jest wystarczający), 

 

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

pkt c-e 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 działu ma być 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    

w danych ewidencyjnych (ten ostatni dokument sporządza geodeta), 

 

 



 

 

7) 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 trzeba jeżeli nabywcą ma być  małżonek, z którym małżeństwo nie ustało  

a rozdzielność majątkowa jest skutkiem umowy zawartej między małżonkami, 

 

 

8) 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,  

 

9) 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, 

 

10) jeżeli prawo/nieruchomość zostało nabyte w drodze: 

• dziedziczenia (spadku), 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/wysyłany odpis umowy),  o uregulowaniu podatku od spadków i darowizny 

lub przedawnieniu zobowiązania/zwolnieniu nabycia z tego podatku. 

 

 


