Trzebnica, dnia ..................... r.
...................................................................
(imię i nazwisko wnioskodawcy)

...................................................................
(adres zamieszkania)

jako najemca lokalu użytkowego
ul. ............................................ nr........
w mieście Trzebnicy
branża ..........................................
BURMISTRZ GMINY
TRZEBNICA

WNIOSEK
o zakup lokalu użytkowego
W nawiązaniu do Uchwały nr XLI/293/94 Rady Miasta i Gminy Trzebnica z dnia 26
maja 1994 roku (tekst jednolity z uwzględnieniem wszystkich zmian – stan prawny na dzień
19 marca 1998 roku) w sprawie zasad sprzedaży komunalnych lokali użytkowych,
położonych w mieście Trzebnicy, jako dotychczasowy najemca lokalu użytkowego (adres jak
wyżej), składam ofertę jego bezprzetargowego zakupu, wraz z odpłatnym przejęciem w
użytkowanie wieczyste, na okres 99 lat, lub sprzedaży na własność ułamkowej części
wydzielonego gruntu, niezbędnego do racjonalnego korzystania z domu, w którym znajduje
się wnioskowany do wykupu lokal użytkowy.
Jednocześnie oświadczam, co następuje:
1). Znany jest mi w całości tekst cytowanej wyżej Uchwały Rady Miasta i Gminy Trzebnica,
a określone w niej zasady przyjmuję.
2). Przedmiotowy lokal zostanie przeze mnie wykupiony osobiście.
3). Ustaloną, przez rzeczoznawcę majątkowego należność za lokal użytkowy i udział w
użytkowaniu wieczystym gruntu, opłacę:
*
a) jednorazowo, w całości gotówką przed zawarciem aktu notarialnego,
b) na raty (zgodnie z § 4 ust. 3 i 4 cytowanej wyżej Uchwały) – uzasadnienie
Kupującego .......................................................................................................................
............................................................................................................................................
............................................................................................................................................
.............................. r., wpłaciłem (am) na konto Urzędu Miejskiego w Trzebnicy
stosowną zaliczkę w wysokości: 400,00 zł. ( słownie: czterysta złotych), nr dow.
wpł.........................................., która przepadnie na rzecz budżetu Gminy Trzebnica
(zleceniodawcę wycen i opracowań geodezyjnych), jeżeli w przyszłości odstąpię od
wnioskowanej transakcji kupna.
5). W nawiązaniu do § 4 ust. 2 cytowanej wyżej Uchwały, proszę o uznanie za zasadny zwrot
(zaliczenie na poczet ceny nabycia lokalu użytkowego) następujących nakładów, przy
wcześniejszym uzgodnieniu z Zarządem, (opis, uzasadnienie) ............................................
..................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................
zaliczkę w kwocie: .........................zł.
wpłacono w dniu .............................
nr dow. wpł. .....................................
.................................................
(podpis najemcy lokalu
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*

niepotrzebne skreślić

