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SPRZEDAŻ LOKALI I BUDYNKÓW MIESZKALNYCH 
STANOWIĄCYCH WŁASNOŚĆ GMINY – NA RZECZ NAJEMCY 

 

Miejsce 
załatwienia 

sprawy: 

Referat Gospodarki Komunalnej I Gospodarki Gruntami 
Tomasz Gabor - inspektor ds. gospodarki terenami 
Pokój nr A – 102 - I piętro (wejście od ul. Piastowskiej ) tel. (34)3575100 wew. 35 
Godziny pracy: poniedziałek- piątek 730-1530,  

Wymagane 
dokumenty: 

1. Wniosek o wykup lokalu mieszkalnego,  
2. załącznik – kserokopia dokumentu stwierdzającego tytuł prawny do najmowanego lokalu lub budynku          
    mieszkalnego. 
Wniosek może być sporządzony samodzielnie lub przy wykorzystaniu formularza dostępnego na stronie 
internetowej urzędu oraz w Referacie Gospodarki Komunalnej i Gospodarki Gruntami ( I-sze piętro, 
wejście od ulicy Piastowskiej, pokój nr A - 102. 

Opłaty: 

Nie pobiera się żadnych opłat od wniosku i załącznika. 
Nabywca ponosi wszelkie koszty związane z przygotowaniem nieruchomości do zbycia. 
Przed umową notarialną – następuje wpłata ceny sprzedaży lokalu mieszkalnego lub budynku wraz           
z kosztami postępowania, pierwszej raty w przypadku sprzedaży ratalnej oraz ceny gruntu ( udziału w 
gruncie) lub pierwszej raty za grunt albo wniesienie pierwszej opłaty ( wraz z podatkiem VAT) za oddanie 
działki związanej z nieruchomością w użytkowanie wieczyste. 
Koszty sporządzenia aktu notarialnego – umowy sprzedaży oraz koszty postępowania w księgach 
wieczystych (założenie ksiąg wieczystych) ponoszą nabywcy. 

Termin 
załatwienia 

sprawy: 

Całość sprawy związanej ze sprzedażą lokalu lub budynku mieszkalnego od dnia złożenia wniosku do dnia 
zawarcia aktu notarialnego trwa około 120 dni. 
W przypadku konieczności uregulowania stanu prawnego nieruchomości brak jest możliwości do 
określenia konkretnego terminu. 

Tryb 
odwoławczy: 

Nie przysługuje. 
Wolę sprzedaży lokalu mieszkalnego lub budynku mieszkalnego, jednorodzinnego, stanowiącego – w 
rozumieniu ustawy o własności lokali – samodzielny lokal mieszkalny, musi wyrazić właściciel czyli Gmina 
Dobrodzień, w imieniu której działa Burmistrz Dobrodzieniu. 

Podstawa 
prawna: 

Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (t.j. z 2015 roku Dz. U.  poz. 1774  
z późn. zm.), 
Ustawa z dnia 24 czerwca 1994 roku o własności lokali (Dz. U. z 2015r. poz. 1892) 
Uchwała Rady Miejskiej w Dobrodzieniu z dnia 28 kwietnia 2008 roku Nr XVI/114/2008 (w sprawie 
ustalenia zasad dotyczących nabycia, zbycia i obciążania nieruchomości gruntowych na okres dłuższy niż 
trzy lata (Dz. Urz. Woj. Opolskiego z 2008 r. Nr 46 poz. 1589 i 1590). 

Informacje 
dodatkowe: 

Podanie o wykup lokalu mieszkalnego lub jednorodzinnego budynku mieszkalnego składa się                      
w sekretariacie  . 
Przy sprzedaży lokali mieszkalnych na rzecz ich najemców przysługują nabywcom bonifikaty przy 
sprzedaży 50 %, 40 %, 30 % i 20 %, w zależności od tego jak będzie uiszczona zapłata za kupowany 
lokal ( w gotówce czy w ratach) oraz czy nastąpi jednoczesna sprzedaż wszystkich lokali mieszkalnych w 
budynku czy też sprzedaże będą jednostkowe. 
W przypadku sprzedaży ratalnej pierwsza rata płatna jest przed zawarciem aktu notarialnego, następne 
zaś płatne są w terminie do dnia ustalonego w protokole z rokowań wraz z oprocentowanie 15 % w 
stosunku rocznym od niespłaconej należności ( ¼ stopy redyskonta weksli, stosowanej przez NBP). 

Formularze 
wniosków  
i druki do 
pobrania: 

Pokój nr A -  102 , I piętro od strony ulicy Piastowskiej. 

 
Opracowała: Adelajda  Lempa -  inspektor ds. gospodarki terenami, dnia: 20.07.2005r. 
Aktualizacja : Tomasz Gabor - inspektor ds. gospodarki gruntami, dnia: 17.12.2015r. 
Sprawdził : Waldemar Krafczyk – Sekretarz Gminy, dnia 17.12.2015r.  
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