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1. Nazwa sprawy  
Sprzedaż lokali mieszkalnych na rzecz najemców 
 

2. Miejsce załatwienia sprawy  
Urząd Miejski w Lipianach – Sekretariat - pokój nr 18 lub Biuro Obsługi Interesantów – 
pokój nr 6. Poniedziałek-Piątek 7.00-15.00; e-mail umig@lipiany.pl  
 
3. Podstawa prawna  
− Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2015 r. 

poz. 1774 z późn.zm.).  
− Ustawa z dnia 24 czerwca 1994 r. o własności lokali (Dz. U. z 2015 r. poz. 1892). 
− Uchwała Rady Miejskiej Nr XXX/251/2013 z dnia 19 grudnia 2013 r. w sprawie 

uchwalenia wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem gminy 
w latach 2014 – 2018 (Dz. U. Woj. Zachodniopomorskiego z 2014 r. poz. 340). 

 
4. Wymagane dokumenty 
Wypełniony wniosek w sprawie sprzedaży lokalu mieszkalnego wraz z załącznikami 
wskazanymi we wniosku. 
 
5. Opłata  

1) Wniosek nie podlega opłacie skarbowej. 
2) Wszelkie koszty związane z przygotowaniem nieruchomości do zbycia. 
3) Przed umową notarialną – wpłata ceny sprzedaży lokalu lub pierwszej raty  

w przypadku ratalnej sprzedaży lokalu oraz ceny udziały w prawie własności 
nieruchomości gruntowej lub wniesienie pierwszej opłaty za oddanie udziału  
w prawie użytkowania wieczystego nieruchomości gruntowej związanego  
z własnością lokalu. 

4) Koszt zawarcia umowy w formie aktu notarialnego. 
 

6. Termin załatwienia 
4 – 5 miesięcy: 

1) Rejestracja wniosku i przygotowanie wniosku do realizacji – do 7 dni. 
2) Pozyskanie stosownych opinii do realizacji wniosku – do 14 dni. 
3) Czynności wynikające z ustawy o gospodarce nieruchomościami, zmierzające do 

realizacji wniosku (wycena lokalu, zaświadczenie o samodzielności lokalu, wykaz 
wraz z ogłoszeniem w prasie) – do 90 dni. 

4) Przygotowanie dokumentów niezbędnych do zawarcia umowy notarialnej 
kończącej realizację wniosku (odpis z księgi wieczystej, wypis z rejestru gruntów, 
protokół uzgodnień) – do 14 dni. 

W przypadku konieczności uregulowania stanu prawnego nieruchomości (podział 
geodezyjny, ponowne rozliczenie udziałów) – brak możliwości określenia terminu. 
 

7. Sposób załatwienia 
 Zawarcie umowy w formie aktu notarialnego. 
 

8. Tryb odwoławczy 
Od sposobu rozstrzygnięcia spawy nie przysługuje odwołanie. 
 



                    

 URZĄD MIEJSKI W LIPIANACH          
ul. Plac  Wolności 1, 74-240 Lipiany 
tel. 91 564 10 69, fax: 91 564 13 85 

 http://www.lipiany.pl   
e-mail:  umig@lipiany.pl 

BIP: http://www.bip.lipiany.pl  

9. Informacje dodatkowe 
Brak. 

 
10. Załączniki 
Wniosek o sprzedaż lokalu mieszkalnego.  
 


