KARTA USŁUGI
GG.7125
Sprzedaż lokali na rzecz najemców

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 24 czerwca 1994 r. o własności lokali (Dz.U. z 2000 r., Nr 102, poz. 651 z późn. zm.),
ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz.U. z 2014 r., poz. 518 z
poźn. zm.)

WYMAGANE DOKUMENTY

•

Wypełniony wniosek (druk do pobrania pokój nr 208 lub na stronie internetowej www.koluszki.pl)

OPŁATY

Wniosek nie podlega opłacie skarbowej. Nabywca ponosi koszty przygotowania lokalu mieszkalnego do
sprzedaży. Przed aktem notarialnym - wpłata ceny sprzedaży lokalu lub pierwszej raty w przypadku
ratalnej sprzedaży lokalu mieszkalnego oraz ceny udziału w prawie własności nieruchomości gruntowej lub
wniesienie pierwszej opłaty wraz z podatkiem VAT za oddanie udziału w prawie użytkowania wieczystego
nieruchomości gruntowej związanego z własnością lokalu.

TERMIN ZAŁATWIENIA SPRAWY

• Termin około 5 miesięcy.
Czynności wynikające z ustawy o gospodarce nieruchomościami:
- inwentaryzacja lokalu mieszkalnego – do 60 dni,
- zaświadczenie o samodzielności lokalu- 30 dni,
- operat szacunkowy – 30 dni,
- uchwała Rady Miejskiej w Koluszkach dotycząca wyrażenia zgody na zbycie lokalu mieszkalnego,
- wykaz o przeznaczeniu do sprzedaży – 6 tygodni,
- przygotowanie i podpisanie protokołu uzgodnień,
- ustalenie terminu podpisania aktu notarialnego.
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

pok. Nr 208
pok. Nr 208

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

•

Maria Gołgowska kierownik

DOKUMENT WYJŚCIOWY

Umowa w formie aktu notarialnego
TRYB ODWOŁAWCZY

Nie przysługuje
INNE INFORMACJE (UZUPEŁNIAJĄCE)
Brak

pok. Nr 209

tel. 44 725 67 51

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

…...................................................
(nr kodu, adres zamieszkania)

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

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

WNIOSEK
W sprawie sprzedaży lokalu mieszkalnego położonego w …..........................................
nr …....., którego jestem najemcą na podstawie umowy najmu nr …..........................................
z dnia …................................. wydanej przez …..........................................................................

….......................................................
podpis

