KARTA USŁUGI
GG.6845
Urząd Miejski
w
Koluszkach

Komórka
organizacyjna:

Przekazywanie nieruchomości do korzystania,
w tym dzierżawę lub najem

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

Art. 659 – 709 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. kodeks cywilny (t.j. z 2014 r., poz. 121 z późn. zm.)
art. 13 ust. 1,, art. 23 ust 1 pkt 7a, art. 25 ust. 1 oraz art. 35 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997
r. o gospodarce nieruchomościami (t.j. z 2014 r. poz. 518 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 zawarcie umowy dzierżawy/najmu gruntów.
Wniosek o rezygnację z umowy dzierżawy /najmu gruntów

OPŁATY

Nie podlega opłacie
TERMIN ZAŁATWIENIA SPRAWY

• Ze względu na konieczność sporządzenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do przekazania w
dzierżawę lub najem i wywieszenia na tablicy ogłoszeń na okres 21 dni, w ciągu około 2 miesięcy
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

DOKUMENT WYJŚCIOWY

Umowa dzierżawy lub umowa najmu
TRYB ODWOŁAWCZY

Nie przysługuje
INNE INFORMACJE (UZUPEŁNIAJĄCE)
Brak

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

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

DANE OSOBOWE WNIOSKODAWCY

Koluszki, ….....................

…...........................................................
IMIONA
….........................................................
NAZWISKO
…........................................................
ADRES
…......................
PESEL/REGON

…....................
NIP

….................................................
TELEFON

Urząd Miejski w Koluszkach
ul. 11 Listopada 65
95-040 Koluszki
WNIOSEK
o zawarcie umowy dzierżawy/najmu gruntów
całości/części nieruchomości oznaczonej w operacie ewidencji gruntów:
obręb Nr ….........................
działka Nr ….......................
położenie ….................................................................................................................................
Cel dzierżawy/ najmu gruntów
….................................................................................................................................................
Powierzchnia dzierżawy/najmu gruntów …...............................................................................
Osoba podpisująca umowę w imieniu wnioskodawcy ( w przypadku osób prawnych należy
przestawić pełnomocnictwo) ….................................................................................................
…...................................
podpis osoby upoważnionej

DANE OSOBOWE WNIOSKODAWCY

Koluszki, ….....................

…...........................................................
IMIONA
….........................................................
NAZWISKO
…........................................................
ADRES
…......................
PESEL/REGON

…....................
NIP

….................................................
TELEFON

Urząd Miejski w Koluszkach
ul. 11 Listopada 65
95-040 Koluszki
WNIOSEK
o rezygnację z umowy dzierżawy/najmu gruntów
całości /części nieruchomości oznaczonej w operacie ewidencji gruntów:
obręb Nr …..........................
działka Nr ….......................
położenie ….................................................................................................................................

…......................................
podpis osoby upoważnionej

