
        URZĄD GMINY SULIKÓW 
 
 

WNIOSEK  
dotyczący nabycia nieruchomości, stanowiącej Gminny Zasób Nieruchomości, 

Gminy Sulików. 
 

 
I   DANE O WNIOSKODAWCY: 
 
1. Imiona i nazwisko  ..................................................................................... 

2. Imiona rodziców   ............................................................................ 

3. Seria i numer dowodu osobistego    ...................................................................... 

    wydany przez   ............................................................................ 

4. PESEL    ............................................................................ 

5. Adres zamieszkania  ............................................................................ 

6. Stan cywilny   ............................................................................ 

7. Telefon kontaktowy  ............................................................................ 

 

II   DANE O WSPÓŁMAŁŻONKU WNIOSKODAWCY 

  

1. Imiona i nazwisko  ..................................................................................... 

2. Imiona rodziców   ............................................................................ 

3. Seria i numer dowodu osobistego    ...................................................................... 

    wydany przez   ............................................................................ 

4. PESEL    ............................................................................ 

5. Adres zamieszkania  ............................................................................ 

 
III DANE O NIERUCHOMOŚCI 
 
Lokal mieszkalny  nr.... położony w budynku nr...... przy ul.......................................... 

w................................................... 

 
IV PODSTAWA PRAWNA NABYCIA      (wypełnia Urząd Gminny  Sulików) 
 

1. Numer i data zawarcia umowy najmu.     .............................................................. 

2. Powierzchnia lokalu   .......................................................... 

 
Sulików, dnia ...............................  ........................................................ 
        (potwierdzenie Urzędu Gminy Sulików) 
 

3. Najemca zalega / nie zalega * z zapłatą czynszu. 
 
 

Sulików, dnia..............................        ......................................................... 
              (potwierdzenie U.G. Sulików– Wydział Finansowy) 

 

* niepotrzebne skreślić 



V OŚWIADCZENIE 
 
Ja, niżej podpisany oświadczam, że wyrażam zgodę na cenę ustaloną w sposób określony  
w art. 34 ust.1 pkt 3 oraz ust. 5 ustawy o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2010 
r. Nr 102, poz. 651 z późn. zm.), w wysokości nie niższej niż wskazana przez 
rzeczoznawcę majątkowego, o której treści zostałem pouczony.  
 
Ponadto oświadczam, że wyrażam zgodę na pokrycie kosztów związanych 
z przygotowaniem nieruchomości do sprzedaży tj. za wycenę lokalu lub budynku 
mieszkalnego wraz z przynależnym gruntem oraz sporządzenie wypisu i wyrysu z operatu 
ewidencyjnego, a także na wpłacenie zaliczki przed rozpoczęciem procedury dot. 
sprzedaży nieruchomości. 
Przybliżone koszty przygotowania nieruchomości do sprzedaży wynoszą: 800,00 zł 
Zaliczkę w wysokości: 800,00 zł należy wpłacić na konto Urzędu Gminy Sulików: 
w Łużyckim Banku Spółdzielczym w Lubaniu, Oddział w Sulikowie nr: 47 8392 0004 0000 
0101 2000 0090. 

 
 
 
Sulików, dnia............................   ..................................      .................................. 
            (podpis wnioskodawcy)                (podpis współmałżonka) 

 
 
Nie podlega opłacie skarbowej na podstawie  
art.2, ust.1, pkt. 1 lit. „h”  
ustawy z dnia 16 listopada 2006r.  
o opłacie skarbowej (Dz. U. Nr 225, poz.1635)  

 
Załącznik: 

• Kserokopia umowy najmu 
• Dowód wpłaty zaliczki 


