Zbycie spółdzielczego własnościowego prawa do
lokalu (sprzedaż, darowizna)

Nazwa dokumentu
1. O dpis księgi wieczystej bądź numer księgi wieczystej – na p odstawie numeru księgi wieczystej notariusz
dokona wydruku aktualnego stanu księgi wieczystej z p rzeglądarki ksiąg wieczystych na stronie Ministerstwa
Sp rawiedliwości.

Gdzie można uzyskać wymagany
dokument?
Sąd
Rejonowy
Wydział Ksiąg
Wieczystych odp owiedni zgodnie z
właściwością miejscową w stosunku
do p ołożenia p rzedmiotowego lokalu
(w Sosnowcu - Sąd Rejonowy
Wydział VI Ksiąg Wieczystych p rzy
ulicy Kaliskiej nr 7, godziny p racy:
Poniedziałek od 7.30 do 18.00,
wtorek, środa, czwartek, p iątek od
7.30 do 15.30)

2 . Podstawa nabycia – najczęściej wyp is aktu notarialnego ob ejmujący umowę sp rzedaży b ądź darowizny
p rzedmiotowego sp ółdzielczego własnościowego p rawa do lokalu. Jeżeli sp rzedający nab yli własność lokalu
b ezp ośrednio od Sp ółdzielni Mieszkaniowej - Przydział lokalu lub umowa o p rzekształcenie sp ółdzielczego
lokatorskiego p rawa do lokalu na sp ółdzielcze własnościowe p rawo do lokalu. Jeżeli sp rzedający nab yli
sp ółdzielcze własnościowe p rawo do lokalu na p odstawie dziedziczenia i nie ujawnili swoich p raw w księdze
wieczystej, b ądź też księga wieczysta nie jest p rowadzona – p rawomocne p ostanowienie sądu o stwierdzeniu
nab ycia sp adku lub sp orządzony p rzez notariusza Akt Poświadczenia Dziedziczenia. Jeżeli sp rzedający nab yli
własność lokalu na p odstawie licytacji komorniczej i nie ujawnili swoich p raw w księdze wieczystej – p rawomocne
p ostanowienie sądu o p rzysądzeniu własności.
3. aktualne Zaświadczenie właściwej Spółdzielni Mieszkaniowej stwierdzające komu p rzysługuje sp ółdzielcze
własnościowe p rawo do lokalu, stwierdzające b rak zaległości z tytułu op łat eksp loatacyjnych oraz stwierdzające
czy uregulowany jest stan p rawny gruntu.

Właściwa Sp ółdzielnia Mieszkaniowa

4 . Zaświadczenie Naczelnika Urzędu Skarbowego o uregulowaniu podatku od spadków i darowizn - w
p rzyp adkach jeżeli sp ółdzielcze własnościowe p rawo do lokalu p rzysługuje sp rzedającym na p odstawie
dziedziczenia b ądź na p odstawie umowy darowizny dokonanej p o 31 grudnia 2006 roku.

właściwy
Urząd
Skarb owy
(w
Sosnowcu Urząd Skarb owy p rzy ulicy
3 Maja nr 20, godziny p racy:
Poniedziałek od 7.00 do 18.00,
wtorek, środa, czwartek, p iątek od
7.00 do 15.00)

5. ważne dokumenty tożsamości stron czynności p rawnej – dowody osob iste lub p aszp orty.
6. umowa kredytowa – w p rzyp adkach kiedy ﬁ nansowanie zakup u lokalu jest w całości b ądź w części ze środków
p ochodzących z kredytu b ankowego.
7. szczegółowe warunki i p ostanowienia umowy sp rzedaży takie jak termin i sp osób zap łaty ceny, termin wydania
nieruchomości w p osiadanie nab ywcy, stan faktyczny lokalu.
8. Zaświadczenie właściwego Urzędu Miejskiego W ydziału Spraw O bywatelskich stwierdzające, że w
lokalu będącym przedmiotem umowy nikt nie jest zameldowany (na żądanie strony kup ującej).

właściwy miejscowo Urząd Miejski
Wydział Sp raw O b ywatelskich (w
Sosnowcu Urząd Miejski wydział
Sp raw O b ywatelskich p rzy Alei
Zwycięstwa nr 20, godziny p racy:
Poniedziałek od 7.30 do 18.00,
wtorek, środa, czwartek od 7.30 do
15.30, p iątek od 7.30 do 13.00)

