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KARTA INFORMACYJNA Nr TGN/TNW

SPRZEDAŻ LOKALI MIESZKALNYCH NA RZECZ GŁÓWNYCH NAJEMCÓW

Komórka odpowiedzialna: Wydział Gospodarki Nieruchomościami i Nadzoru Właścicielskiego/Referat 

Nadzoru Właścicielskiego
Osoba właściwa                   
do załatwienia sprawy:

Edyta Kuliś

Adres: 97 – 500 Radomsko, ul. Tysiąclecia 5
III pi ętro, pokój 302

Telefon: (44) 6854494
Podstawa prawna: � art. 13 ust. 1, art. 25 ust. 1, art. 34 ust. 1 pkt 3, art. 68 ust. 1 pkt 7, ust. 1a – 2b

ustawy z 21.08.1997r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U z 2020 r. poz. 65
ze zm.)

� art.  30  ust.  2  pkt  3,  art.  31  ustawy  z  08.03.1990r. o  samorządzie  gminnym
(Dz. U z 2020 r. poz. 713)

� art. 1-3 ustawy z dnia 24.06.1994 r. o własności lokali (Dz.U z 2015 r.  poz.1892)
� Uchwały Rady Miejskiej w Radomsku Nr XXXVIII/324/98 z dnia 29 kwietnia

1998r.  w  sprawie  zbywania  lokali  mieszkalnych  w  budynkach  stanowiących
własność  miasta  Radomsko,  zmieniona Uchwałą  Rady  Miejskiej  w Radomsku
Nr VI/34/99 z dnia 26 lutego 1999 r.  i  Uchwałą  Rady Miejskiej  w Radomsku
Nr XIX/166/04 z dnia 24 marca 2004 r.

Forma wnoszenia podania: Osobiście
Wymagane dokumenty: 1. wniosek o wykup mieszkania

2. kserokopia umowy najmu
3. zaświadczenie z TBS o regulowaniu czynszu
4. w przypadku gdy nabywca lokalu jest kombatantem (kserokopia legitymacji      
   kombatanckiej)

Formularze do pobrania: Wniosek, oświadczenie
Opłaty: Brak
Forma załatwienia 
sprawy:

Zawarcie aktu notarialnego dotyczącego zbycia nieruchomości lokalowej

Termin załatwienia 
sprawy:

Przewidywany realny termin załatwienia sprawy - do 10 tygodni  od daty złożenia 

wniosku.
Tryb odwoławczy: nie przysługuje
Informacje dodatkowe:



.................................................... Radomsko, dn. ............................................
(imię i nazwisko)

....................................................

....................................................
(adres zamieszkania)

...................................................

                                         
 PREZYDENT MIASTA RADOMSKA

Proszę o umożliwienie wykupu lokalu mieszkalnego oznaczonego nr ............... znajdującego się w

budynku przy ulicy......................................, którego jestem głównym najemcą.

Załączniki:
1. kserokopia umowy najmu
2. zaświadczenie z TBS o niezaleganiu
z opłatami czynszowymi

                                                                
    …………………………….

(podpis)


