..............................................................
.............................................................
.............................................................
Imię i nazwisko, adres wnioskodawcy
Numer telefonu

WNIOSEK O NABYCIE LOKALU
mieszkalnego/użytkowego/domu*

CZĘŚĆ I – wypełnia wnioskodawca
Położenie lokalu, o którego nabycie wnosi wnioskodawca (dokładny adres) : ..........................................................
..........................................................................................................................................................................
CZĘŚĆ II – wypełnia właściciel (pok. nr 1) Urząd Gminy Nowa Ruda, ul. Niepodległości nr 1.
1.

Główny najemca (dane osobowe) :
...................................................................................................................................................................

2.
3.

Umowa najmu z dnia ..................................................................... zawarta na czas oznaczony/nieoznaczony
Lokal jest/nie jest lokalem zastępczym*.

4.

Ogólna powierzchnia użytkowa budynku (bez pomieszczeń przynależnych) ........................... m 2

5.

Ogólna powierzchnia użytkowa pomieszczeń przynależnych w budynku

6.

Ogólna powierzchnia użytkowa pomieszczeń przynależnych poza budynkiem ......................... m2

7.

Ilość lokali mieszkalnych ......................... i użytkowych .......................... w budynku, w tym ilość lokali

............................ m2

sprzedanych : ...............................
8.

Wiek budynku .......................... Budynek jest/nie jest przeznaczony do remontu kapitalnego/wyburzenia *

9.

Lokal położony na ................................................ (podać kondygnację) o ogólnej powierzchni użytkowej
.......................... m2, składający się z :
Pokój I - ....................... m2

Pokój II - ....................... m2

Pokój III - ....................... m2

Kuchnia - ..................... m2

Łazienka - ..................... m2

WC - ............................... m2

Przedpokój - ..................... m2
10. Ogólna powierzchnia pomieszczeń przynależnych do lokalu ............................. m 2, w tym :
a)

pomieszczenia w budynku : .................................................................................................................

b)

pomieszczenia poza budynkiem : .........................................................................................................

11. Lokal wyposażony jest w instalacje (zaznaczyć przez wpisanie słów „TAK” lub „NIE”) :
Wodną ......................

Kanalizacyjną ........................

Nowa Ruda, dnia ………………….r.

Gazową .......................

C.o. ........................

……………………………………………………
( podpis pracownika urzędu)

*

Niepotrzebne skreślić

CZĘŚĆ III – wypełnia Zarządca budynku
1.Potwierdzenie wartości nakładów poniesionych przez najemcę, na które uzyskał zgodę właściciela, związanych
z przebudową lub rozbudową budynku : ……………………………………………………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
2. Data wykonania remontu budynku lub lokalu: ………………………………………………………………………………………………..
3. Koszt remontu: …………………………………………………………………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………
( data, pieczęć i podpis )
CZĘŚĆ IV – wypełnia Referat OSOC ( pok. nr 2 - parter) Urzędu Gminy Nowa Ruda, ul. Niepodległości nr 4.
Wnioskodawca zameldowany jest na pobyt stały :
........................................................................................................................................................................
...............................................................
( data, pieczęć i podpis )

CZĘŚĆ V – wypełnia Referat Rachunkowości Budżetowej i Dochodów (pok. nr 9) Urzędu Gminy
Nowa Ruda, ul. Niepodległości nr 4
Najemca zalega z czynszem (na dzień złożenia wniosku): tak/nie*. W przypadku pozytywnej odpowiedzi
należy podać wysokość zaległości oraz okres jej trwania : ……………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………… .
………………………………………………..
(data i podpis )
*Niepotrzebne skreślić
CZĘŚĆ VI – wypełnia wnioskodawca
1.
2.

Kwotę należną z tytułu zakupienia lokalu wpłacę najpóźniej przed zawarciem umowy przenoszącej własność lokalu, na
rzecz Gminy Nowa Ruda.
Zobowiązuję się przystąpić do zawarcia aktu notarialnego w miejscu i terminie określonym w zawiadomieniu
przesłanym przez Sprzedającego.
..............................................................
( data i podpis wnioskodawcy )

CZĘŚĆ VII – wypełnia wnioskodawca

Oświadczam, że nie jestem właścicielem lokalu mieszkalnego, domu jednorodzinnego na terenie Gminy Nowa
Ruda.
………………………………………………………..
(data i podpis wnioskodawcy)
Podstawa prawna: art.30 ust.2 pkt 3 ustawy o samorządzie gminnym z dnia 8 marca 1990r. (Dz.U. z 2013r.
poz. 594)
Oświadczam, że zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2014 r. poz. 1182 z późn. zm.),
wyrażam zgodę na przetwarzanie umieszczonych w niniejszym wniosku danych osobowych przez Gminę Nowa Ruda
w postępowaniu, w sprawie sprzedaży nieruchomości stanowiących własność Gminy Nowa Ruda.
……………………………………….
( data i podpis wnioskodawcy)

