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SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI W DRODZE 

BEZPRZETARGOWEJ DLA POPRAWIENIA WARUNKÓW 
ZAGOSPODAROWANIA NIERUCHOMOŚCI PRZYLEGŁEJ 

  NR R/05 

Podstawa prawna 

 Art. 30 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym 

(Dz. U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1591 z późniejszymi zmianami 
 art. 25 ust. 1, art. 37 ust. 2 pkt 6, ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. 

o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2004 r. Nr 261, poz. 2603 ze 
zmianami) 

 § 2 ust. 3 pkt 2 załącznika do uchwały Nr XXII/193/08 Rady Miejskiej 
w Strzyżowie z dnia 02 października 2008 r. w sprawie określenia zasad 
nabywania, zbywania i obciążania nieruchomości stanowiących własność 

gminy oraz ich wydzierżawiania na czas dłuższy niż trzy lata 

Sposób załatwienia 
sprawy 

Zawarcie umowy sprzedaży nieruchomości w  formie aktu notarialnego 

Wymagane 
dokumenty 

 Wniosek o sprzedaż nieruchomości w drodze bezprzetargowej na poprawę 
warunków zagospodarowania nieruchomości przyległej, sporządzony 
samodzielnie, zawierający następujące elementy:  

 imię i nazwisko  

 adres wnioskodawcy 

 nr i powierzchnie nieruchomości 

 położenie nieruchomości 

 Załączniki:  

 kserokopia aktualnej mapy zasadniczej z naniesioną lokalizacją gruntu, 
o nabycie którego wnioskodawca się ubiega (mapkę można uzyskać 
w Powiatowym Ośrodku Dokumentacji Geodezyjnej i Kartografii 

w Strzyżowie ul. Parkowa 7) 

 aktualny odpis z księgi wieczystej dla nieruchomości stanowiącej 
własność wnioskodawcy 

Opłaty Nie pobiera się opłat 

Termin załatwienia 
sprawy 

Załatwienie sprawy następuje ciągu trzech miesięcy, w szczególnych 
przypadkach termin ten może zostać wydłużony 

Tryb odwoławczy 
Nie przewiduje się trybu odwoławczego, gdyż jest to czynność o charakterze 

cywilno-prawnym i dochodzi do skutku w wyniku złożenia oświadczenia woli 

Komórka 

odpowiedzialna 

Referat Gospodarki  Nieruchomościami, Rolnictwa, Leśnictwa, Gospodarki 

Wodnej i Ochrony Środowiska 

Osoba właściwa do 
załatwienia sprawy 

Lucyna Tomkowicz – podinspektor  
II piętro, pokój nr 26, tel. 276 13  54  wew. 56 

Inne informacje 

Cenę sprzedaży nieruchomości ustala się na podstawie wartości 
nieruchomości ustalonej przez rzeczoznawcę majątkowego. 

Nabywca pokrywa koszty przygotowania nieruchomości do sprzedaży, opłaty 
notarialne i sądowe. 

Opracował: Lucyna Tomkowicz – podinspektor – 06.11.2009 r. 
Sprawdził: Renata Czech – Kierownik Referatu Referat Gospodarki Nieruchomościami, Rolnictwa, Leśnictwa, 
Gospodarki Wodnej i Ochrony Środowiska – 09.11.2009 r. 
Zatwierdził: Marek Śliwiński – Burmistrz Strzyżowa – 12.11.2009 r. 
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