KARTA USŁUGI
GG.6844
Oddanie nieruchomości w trwały zarząd

Urząd Miejski
w
Koluszkach

Komórka
organizacyjna:

Referat zagospodarowania przestrzennego i gospodarki
nieruchomościami

Tel./Fax:
PODSTAWA PRAWNA
•
•

Data zatwierdzenia:

tel i fax: 44 725-67-53, 44 725 67 54; fax 44 714-58-15

ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. z 2013 r. poz. 267 ze
zm.)
art. 18, art. 43 ust. 5, art. 45, art. 46 ust. 1 i 2, art. 47, art. 48 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o
gospodarce nieruchomościami (t.j. z 2014 r. poz. 518 ze zm.)

WYMAGANE DOKUMENTY
•
•

Wniosek o oddanie nieruchomości w trwały zarząd, wygaśnięcie trwałego zarządu bądź przekazanie
trwałego zarządu między jednostkami.
Do wniosku o wygaśnięcie trwałego zarządu bądź przekazanie trwałego zarządu między
jednostkami winny być dołączone zgody organów nadzorujących te jednostki.

OPŁATY

Nie podlega opłacie
TERMIN ZAŁATWIENIA SPRAWY

• Minimum 2 miesiące:
- zarejestrowanie i przygotowanie wniosku do realizacji, uzyskanie opinii niezbędnych do
realizacji wniosku – do 14 dni,
- czynności wynikające z przepisów ustawy o gospodarce nieruchomościami zmierzające do
realizacji wniosku ( wycena nieruchomości) – do 30 dni,
- w przypadku konieczności dokonania podziału geodezyjnego nieruchomości dodatkowo 150 dni,
- przygotowanie i wydanie decyzji administracyjnej – do 7 dni.
MIEJSCE ZŁOŻENIA DOKUMENTÓW

Dokumenty należy złożyć w:
•
Kancelarii Urzędu Miejskiego w Koluszkach ul. 11 Listopada 65, parter w następujących terminach:
w poniedziałki, środy i czwartki w godz. 8:00 – 16:00
we wtorki w godz. 8:00 – 17:00
w piątki w godz. 8:00 – 15:00
•
lub przesłać pocztą na adres: Urząd Miejski w Koluszkach, 95-040 Koluszki, ul. 11 Listopada 65
OSOBY DO KONTAKTU
•
•
•

Bożena Gąsiorek inspektor
Sławomira Jaszczak inspektor
Maria Gołgowska kierownik

pok. Nr 208
pok. Nr 208
pok. Nr 209

tel. 44 725 67 54
tel. 44 725 67 53
tel. 44 725 67 51

DOKUMENT WYJŚCIOWY

Decyzja oraz protokół zdawczo-odbiorczy nieruchomości.
TRYB ODWOŁAWCZY

Odwołanie można wnosić do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Łodzi, za pośrednictwem
Burmistrza Koluszek w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji.

INNE INFORMACJE (UZUPEŁNIAJĄCE)
Brak

