KARTA USŁUGI

Urząd Miejski
w
Koluszkach

Wyrażenie zgody na wykreślenie z księgi wieczystej
hipoteki, w związku ze spłaceniem rat za nabytą od
Gminy nieruchomość lub lokal

Komórka
organizacyjna:

Data zatwierdzenia:

Referat zagospodarowania przestrzennego i gospodarki
nieruchomościami

Tel./Fax:
PODSTAWA PRAWNA
•

GG.6840

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.),

WYMAGANE DOKUMENTY

•

Wypełniony wniosek (druk do pobrania pokój nr 208 lub na stronie internetowej www.koluszki.pl)
Załączniki do karty usługi:
- wniosek o wydanie zgody na wykreślenie hipoteki

OPŁATY

Opłata skarbowa za wydanie zaświadczenia – 17 zł. Koszty sądowe związane z dokonaniem stosownego
wpisu w księdze wieczystej (szczegółowe informacje w Wydziale Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego
w Brzezinach).

TERMIN ZAŁATWIENIA SPRAWY

Bez zbędnej zwłoki, nie później niż w terminie 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

Zaświadczenie zezwalające na wykreślenie hipoteki z księgi wieczystej
TRYB ODWOŁAWCZY

Nie przysługuje
INNE INFORMACJE (UZUPEŁNIAJĄCE)

Brak

Koluszki, dnia …..........................
…...................................................
(imię i nazwisko)

…..................................................
(adres)

…..................................................
(nr telefonu)

Urząd Miejski w Koluszkach
ul. 11 Listopada 65
95-040 Koluszki

WNIOSEK
na wykreślenie z księgi wieczystej, hipoteki w związku ze spłaceniem
rat za nabytą od Gminy nieruchomość lub lokal mieszkalny

W związku ze spłaceniem wszystkich rat:
1) za nabytą działkę położoną …......................….......................................................................
2) za lokal mieszkalny nr …..... położony …..............................................................................,
proszę o wyrażenie zgody na wykreślenie hipoteki.

Załącznik:
- dowód wpłaty opłaty skarbowej
…..................................................
(podpis)

