
 

  KANCELARIA NOTARIALNA 

         Jerzy Zdzisław Sobczak 

                67-200 Głogów, 

               ul. Starowałowa 1 

           Tel./fax. (076) 831 30 26 
              kom. +48 603 08 20 90 
e-mail: jsobczak@notariuszglogow.pl 

Dane osobowe ZBYWCY 
(np. sprzedający, darczyńca) 

 
Imię/Imiona…………………………………….... 

 

Nazwisko……………………………………….... 

 

Imiona rodziców………………………………… 

 

PESEL…………………………………………… 

 

Seria i numer dowodu osobistego……………...... 

 

Adres zamieszkania……………………………… 

 

……………………………………………………. 

 

Stan cywilny……………………………………… 

 

Telefon kontaktowy………………………………. 

 

Dane osobowe ZBYWCY 
(np. sprzedający, darczyńca) 

 
Imię/Imiona…………………………………….... 

 

Nazwisko……………………………………….... 

 

Imiona rodziców………………………………… 

 

PESEL…………………………………………… 

 

Seria i numer dowodu osobistego……………...... 

 

Adres zamieszkania……………………………… 

 

……………………………………………………. 

 

Stan cywilny……………………………………… 

 

Telefon kontaktowy………………………………. 

 

Dane osobowe NABYWCY 

(np. kupujący, obdarowany) 
 

Imię/Imiona…………………………………….... 

 

Nazwisko……………………………………….... 

 

Imiona rodziców………………………………… 

 

PESEL…………………………………………… 

 

Seria i numer dowodu osobistego……………...... 

 

Adres zamieszkania……………………………… 

 

……………………………………………………. 

 

Stan cywilny……………………………………… 

 

Telefon kontaktowy………………………………. 

 

Dane osobowe NABYWCY 
(np. kupujący, obdarowany) 

 

Imię/Imiona…………………………………….... 

 

Nazwisko……………………………………….... 

 

Imiona rodziców………………………………… 

 

PESEL…………………………………………… 

 

Seria i numer dowodu osobistego……………...... 

 

Adres zamieszkania……………………………… 

 

……………………………………………………. 

 

Stan cywilny……………………………………… 

 

Telefon kontaktowy………………………………. 

 

mailto:jsobczak@notariuszglogow.pl


 

 

PRZEDMIOT UMOWY 
 

 Wartość rynkowa nieruchomości (mieszkania)……………………………………………..………….  

 środki własne; kredyt*
…………………………………………………………………………..………...……. 

 sposób płatności (całość; zaliczka; zadatek)*
………………..……………………………………...….. 

 forma płatności (gotówka; przelew)*
……………………………...…………………………...…………. 

…………………………………………………………………………………………………………………………. 

 termin płatności…………………………………………………………………………………………………... 

……………………………………………………………………………………………………………...………….. 

 numer rachunku bankowego zbywców………………………………...………………………….…….. 

 Termin (wydania; wymeldowania)*
…………………………………….…………………..……………….… 

 Dodatkowe informacje:…………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………….……………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………….…

………………………………………………………………………………………………………………………………. 

 

WYMAGANE DOKUMENTY  

 

 Odpis z księgi wieczystej Sąd Rejonowy 

Wydział Ksiąg Wieczystych w…………… 

 Zgoda wierzyciela na wykreślenie hipoteki. 

 Zgoda na wykreślenie innego 

ograniczonego prawa rzeczowego 

(użytkowania; służebności; roszczenia). 

 Wypis z rejestru gruntów. 

 Wypis z wyrysem mapy ewidencyjnej. 

 Ostateczna decyzja zatwierdzająca podział 

nieruchomości. 

 Wykaz zmian ewidencyjnych. 

 Wypis z planu lub zaświadczenie Gminy o 

przeznaczeniu w planie zagospodarowania 

przestrzennego. 

 Oświadczenie rolnika o prowadzeniu 

gospodarstwa rolnego. 

 Decyzja KRUS, postanowienie Agencji 

Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa. 
 

 Akty małżeństwa; urodzenia; zgonu*. 

 Prawomocne postanowienie Sądu o 

stwierdzeniu nabycia spadku. 

 Zaświadczenie Naczelnika Urzędu 

Skarbowego wydane w trybie art. 19 ust. 6 

ustawy o podatku od spadków i darowizn. 

 Zaświadczenie ze Spółdzielni 

Mieszkaniowej dot. zbywanego lokalu. 

 Umowa kredytowa z bankiem. 

 Umowa (akt notarialny) na podstawie, 

której dotychczasowi właściciele nabyli 

mieszkanie (nieruchomość). 

 Zaświadczenie z Gminy o zameldowaniu. 

 Inne dokumenty: ………………………… 

…………………………………………… 

…………………………………………… 

…………………………………………… 

…………………………………………… 

…………………………………………… 

 
*
  Niepotrzebne skreślić 

 

Kancelaria Notarialna 
Jerzy Zdzisław Sobczak 

www.notariuszglogow.pl 


