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Notariusz Tychy | Michał Smolski jest powołany do dokonywania czynności, którym strony są obowiązane
lub pragną nadać formę notarialną (czynności notarialnych). W zakresie swoich uprawnień działa, jako osoba
zaufania publicznego, korzystając z ochrony przysługującej funkcjonariuszom publicznym.
Kancelaria notarialna, prowadzona przez Michała Smolskiego jest w bliskim sąsiedztwie przystanku
autobusowego Tychy Hotelowiec, obok Sądu Rejonowego w Tychach. W budynku przy ulicy Budowlanych
35 jest winda, a w jego pobliżu duży parking. Udzielamy bezpłatnych porad dotyczących dokonywanej
czynności notarialnej, w tym online. Przyjmujemy płatności również bezgotówkowo (BLIK, karta VISA,
Mastercard). Dziesięcioletnie doświadczenie pozwala nam na świadczenie usług na najwyższym poziomie.
Specjalizujemy się w świadczeniu kompleksowych usług notarialnych. Ofertę kierujemy zarówno do
Klientów indywidualnych, jak i różnego rodzaju firm. Z dużym zaangażowaniem podchodzimy do naszych
codziennych obowiązków. Zabezpieczenie interesów Klienta to podstawa naszej działalności.
Jakie sprawy załatwimy u notariusza ?
Wykonywane przez nas czynności obejmują: 
- sporządzanie aktów notarialnych, 
- sporządzanie aktów poświadczeń dziedziczenia, 
- odrzucenie spadku, 
- założenie spółki z oo, 
- założenie prostej spółki akcyjnej, 
- założenie spółki akcyjnej, 
- fuzje i przejęcia spółek, 
- prowadzenie rejestru akcjonariuszy prostej spółki akcyjnej, 
- protokół otwarcia strony internetowej, 
- umowę sprzedaży, 
- umowę darowizny, 
- umowę dożywocia, 
- ustanowienie hipoteki, 
- notarialne poświadczenie podpisu, 
- sporządzenie intercyzy, 
- podział majątku, 
- dział spadku, 
- zniesienie współwłasności, 
- najem okazjonalny, 
- najem instytucjonalny, 
- oświadczenie o poddaniu się egzekucji.
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