Usługa: Zakup lokalu mieszkalnego na obszarze wiejskim Gminy Trzebnica
Komórka organizacyjna

Wydział Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami

Numer: 2

Wersja: 5

Data utworzenia

11.02.2013

Sposób i miejsce złożenia dokumentów:
Wniosek o zakup lokalu mieszkalnego osoba zainteresowana winna złożyć osobiście lub przez ustanowionego
pełnomocnika w sekretariacie urzędu (parter, pokój 40) lub przesłać pocztą na adres Urzędu Miejskiego
w Trzebnicy, pl. Marszałka J. Piłsudskiego 1.

Miejsce wydawania dokumentów:
Urząd Miejski w Trzebnicy, Wydział Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami, pl. Marszałka J. Piłsudskiego 1,
55-100 Trzebnica, pokój 52, I piętro, tel. 071 388 81 52.

Dokumenty wymagane od wnioskodawcy:
Wniosek o zakup lokalu – mieszkania,
Potwierdzenie wpłaty.

Informacje o opłatach:
Opłata 400,00 zł.
Opłaty dokonuje się na konto bankowe Urzędu Miejskiego: Bank Spółdzielczy w Trzebnicy, Nr rachunku: 25
9591 0004 2001 0000 4431 0001 dopisek: "opłata tytułem: wykup lokalu mieszkalnego (adres lokalu)"
W przypadku dokonania opłaty przelewem bankowym należy dołączyć potwierdzenie dokonania przelewu.

Termin załatwienia sprawy:
Zgodnie z ustawą z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami, sprzedaż nieruchomości
następuje po przeprowadzeniu procedury obejmującej m.in.: wykonanie wyceny nieruchomości, wywieszenie na
tablicy ogłoszeń informacji o wykazie nieruchomości przeznaczonych do zbycia w trybie bezprzetargowym
oraz podanie takiej informacji w prasie lokalnej.

Podstawa prawna:
1. Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2010 r. Nr 102 poz. 651,z późn.
zm.);
2. Uchwała Nr V/32/94 Rady Miasta i Gminy Trzebnica z dnia 24 listopada 1994 roku w sprawie zasad
sprzedaży nieruchomości zabudowany i niezabudowanych położonych na terenach wiejskich gminy
Trzebnica (tekst jednolity z uwzględnieniem wszystkich zmian – stan prawny na dzień 25 lutego 1999 roku,
ze zmianami).

Tryb odwoławczy:
Tryb odwoławczy nie przysługuje.

Uwagi, informacje dodatkowe:
Miejsce na notatki:
Jednostka odpowiedzialna:
Wydział Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami, pokój 54, I piętro
Andrzej Podsiadło, tel. +48 71 388 81 54, e-mail: podsiadło_a@um.trzebnica.pl

Zatwierdził: Burmistrz Gminy Trzebnica

