
Notariusz nie taki straszny jak go malują

Zakup nieruchomoś�ci czy to z rynku wto� rnego czy od dewelopera nieodłącznie związany
jeśt z wizytą u notariuśza. W kilku śłowach wyjaś�niamy dlaczego nie powinieneś�  bac� śię
wizyty u notariuśza oraz jak to wygląda w praktyce.

Planując śpotkanie z notariuśzem pamiętaj, z!e odbędzie śię na pewno w jego kancelarii.
Notariuśz dokonuje czynnoś�ci co do zaśady tylko w miejścu śwojej śiedziby, jedynie w
wyjątkowych śytuacjach takich jak obłoz!nie chory klient, moz!e dokonac� czynnoś�ci poza
biurem. Zgodnie z przepiśami uśtawy prawo o notariacie, kaz!dy praktykujący notariuśz
muśi pośiadac� kancelarię, kto� ra śpełnia wymagania lokalowe odpowiednie dla notariatu.

Przed  pobytem  u  notariuśza  warto  uśtalic�  telefonicznie  kośzt  wykonania  czynnoś�ci
notarialnych.  Kaz!dy  notariuśz  moz!e  przyjąc�  śwo� j  właśny  cennik,  jednak  tylko  do
pewnego  poziomu  moz!e  uśtalac�  wyśokoś�c�  zawartych  w nim  kwot.  Uśtawa  prawo  o
notariacie oraz rozporządzenie regulują kweśtie makśymalnych opłat, kto� re notariuśz
moz!e pobrac� od klienta za wykonanie danej czynnoś�ci. W przypadku akto� w notarialnych
dotyczących kupna  nieruchomoś�ci  opłata  notarialna jeśt  uzalez!niona od wartoś�ci  tej
nieruchomoś�ci.

Przykładowo  kupując  mieśzkanie  za  300.000  złotych  zapłaciśz  takśę  notarialną  w
kwocie  2 423,10  zł  (1 970  zł  +  23%  VAT)  oraz  ponieśieśz  kośzty  wypiśo� w  aktu
notarialnego w wyśokoś�ci  minimum 6 zł za śtronę powiękśzone o podatek VAT – 10
śtron aktu  to  opłata  60 złotych pluś  VAT.  Do tego dochodzą opłaty  śtałe  w pośtaci:
opłaty  za założenie  księgi  wieczystej -  100  zł  (nowa  wyśokoś�c�  opłaty,  kto� ra
obowiązuje od 21 śierpnia 2019 r.),  opłaty za dokonanie wpisu prawa własności do
kśięgi  wieczyśtej  -  200  zł.  Ewentualnie  doliczyc�  muśiśz  opłatę  za  dokonanie
wpiśu hipoteki  do  księgi  wieczystej w  przypadku,  gdy  pośiłkujeśz  śię  kredytem
hipotecznym - 200 zł. 

W  przypadku  zawarcia  umowy  deweloperśkiej  kośzty  wraz  z  opłatą  śądową  oraz
kośztami złoz!enia wniośku wieczyśtokśięgowego, ponośzą śtrony umowy po połowie.
Kupując mieśzkanie za 322.000 złotych moz!eśz zapłacic�  śwoją częś�c�  w kwocie 1.020,90
złotych (830 zł + 23% VAT) tytułem takśy notarialnej,  opłatę śądowa w kwocie 150
złotych,  kośzt  wypiśo� w  akto� w  po  6  złotych  za  śtronę,  a  takz!e  ponieśieśz  kośzt
wynagrodzenia  notariuśza  w  kwocie  245  złotych  za  złoz!enie  wniośko� w
wieczyśtokśięgowych. 

Przed dokonaniem czynnoś�ci notariuśz powinien poinformowac�  klienta o koniecznych
dokumentach.  Zawśze  do  zawarcia  tranśakcji  potrzebny  będzie  dokument
potwierdzający toz!śamoś�c�   np.  dowo� d ośobiśty ewentualnie paśzport.  Jeś� li  konieczne
będą inne dokumenty notariuśz poprośi o to wcześ�niej, po to, by mo� gł śporządzic�  akt
notarialny.  W  zalez!noś�ci  od  tego,  czy  śprzedajeśz,  czy  kupujeśz  mieśzkanie  czy
nieruchomoś�c�  gruntową mogą to byc�  takie dokumenty jak wypiś  z  kśięgi  wieczyśtej,
wypiś i  wyryś z planu zagośpodarowania prześtrzennego, a jez!eli  działaśz w cudzym
imieniu notariuśz poprośi o pełnomocnictwo – konieczne w formie aktu notarialnego
obejmującego pełnomocnictwo. Moz!eśz byc� takz!e poprośzony o okazanie zaś�wiadczenia
z banku o udzieleniu kredytu.



Pamiętaj,  z!e w kaz!dym momencie,  gdy coś�  jeśt dla Ciebie niejaśne lub niezrozumiałe
moz!eśz  prośic�  notariuśza o wyjaś�nienie  wątpliwych kweśtii.  Rolą notariuśza jeśt  nie
tylko zatwierdzenie czynnoś�ci,  ale  tez!  zapewnienie bezpieczen� śtwa obrotu prawnego
oraz  zgodnoś�ci  wykonanych  czynnoś�ci  z  obowiązującym  prawem.  Notariuśz  to  tak
naprawdę  trzecia  niezalez!na,  zaufana  śtrona  tranśakcji.  W  dniu  podpiśania  umowy
notariuśz  śprawdzi  toz!śamoś�c�  śtron  zawierających  umowę  i  odczyta  cały  akt,  jeś�li
poprośiśz moz!e ro� wniez!  odczytac� treś�c� załączniko� w. 

Jeś�li  śtrony nie zgłaśzają juz!  z!adnych uwag do treś�ci aktu, a wśzyśtkie opłaty zośtaną
uiśzczone,  naśtępuje podpiśanie aktu przez śtrony umowy oraz notariuśza.  Kaz!da ze
śtron otrzymuje odpiś dokumentu, oryginał zaś�  zośtaje u notariuśza – po 10 latach trafi
do archiwum śądowego.


