Repertorium A Nr .....................


AKT NOTARIALNY


Dnia ......... w Kancelarii Notarialnej przy ul. ..................... nr ..... “w .............................. przed notariuszem .................................
stawili się:
1. ................................., syn ............................. i ....................., zam. w ............................. przy ul. ................................ nr ......, którego tożsamość notariusz ustalił na podstawie dowodu osobistego nr .........................................,   
2. ................................., syn ............................. i ....................., zam. w ............................. przy ul. ................................ nr ......, którego tożsamość notariusz ustalił na podstawie dowodu osobistego nr .........................................


IV.3. UMOWA ZAMIANY

§ 1

Stawający ad. 1 oświadcza, że posiada własnościowe spółdzielcze prawo do lokalu mieszkalnego, położonego w ................................ przy ul. ......................... nr .......... o powierzchni .................. m2 i wartości ..................................................................................... (słownie: ....................................................................) złotych.

§ 2

Stawający ad. 2 oświadcza, że posiada własnościowe spółdzielcze prawo do lokalu mieszkalnego, położonego w ................................ przy ul. ......................... nr .......... o powierzchni .................. m2 i wartości ..................................................................................... (słownie: ....................................................................) złotych.

§ 3

1. Strony zgodnie oświadczają, że nie kwestionują podanych w § 1 i 2 wartości rzeczy i praw podlegających zamianie.
2. Strony dokonują zamiany w ten sposób, że stawający ad. 1 przenosi należące do niego własnościowe spółdzielcze prawo do lokalu mieszkalnego, opisanego w § 1, na stawającego ad. 2, natomiast stawający ad. 2 przenosi na stawającego ad. 1 własnościowe spółdzielcze prawo do lokalu mieszkalnego, opisanego w § 2.
3. Stawający ad. 1 zobowiązuje się do zapłaty na rzecz stawającego ad. 2 kwoty .................. (słownie: ..............................................) złotych tytułem dopłaty różnicy wartości przedmiotów zamiany. Zapłata kwoty, o której mowa w ust. 1, nastąpi w dniu objęcia przedmiotów zamiany.

§ 4

1. Każda ze stron zobowiązuje się w terminie ................................. dni od daty zawarcia niniejszej umowy wystąpić do spółdzielni mieszkaniowej, w której zasobach znajduje się mieszkanie, do którego nabyła prawo na podstawie umowy zamiany, o przyjęcie w poczet członków spółdzielni.
2. W przypadku gdyby któraś ze stron nie została przyjęta w poczet członków spółdzielni dysponującej mieszkaniem uzyskanym na podstawie niniejszej umowy zamiany, niniejsza umowa zostanie rozwiązana i nie będzie rodzić żadnych skutków prawnych.

§ 5

Strony zgodnie oświadczają, że wydanie i objęcie przedmiotów zamiany nastąpi w terminie ................................................. dni od daty przyjęcia w poczet członków spółdzielni, do których złożą wnioski zgodnie z § 4.

§ 6

Koszty tego aktu ponoszą obie strony niniejszej umowy po połowie.

§ 7

Pobrano:
– taksy notarialnej: ...................................................................
– podatku od towarów i usług: ...................................................


Akt ten został odczytany, przyjęty i podpisany.

............................      ............................      ............................
      Stawający                                         Notariusz                                         Stawający

