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REFERAT GOSPODARKI PRZESTRZENNEJ
Nazwa usługi:

Sprzedaż nieruchomości
PODSTAWA PRAWNA:

1. Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2016 r. poz.
2147 ze zm).
2. Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego miasta.
3. Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 roku w sprawie sposobu i trybu
przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (Dz.U. z 2014 r. poz.
1490)
4. Uchwała Nr XXVII/135/08 Rady Miasta Bielsk Podlaski z dnia 12 sierpnia 2008r. w sprawie
zasad nabywania, zbywania i obciążania nieruchomości oraz ich wydzierżawiania lub
wynajmowania na czas oznaczony dłuższy niż trzy lata lub na czas nieoznaczony stanowiących
własność Gminy Miejskiej Bielsk Podlaski (Dz. Urz. Woj. Podl. Nr 241, poz. 2475, poz. 2477 )
WYMAGANE DOKUMENTY:

1. Wniosek o przeznaczenie nieruchomości do sprzedaży (może być od osoby zainteresowanej lub z
urzędu).
2.

We wniosku należy podać:

Określenie nr geodezyjnego i położenia nieruchomości oraz proponowany sposób sprzedaży.
Do wniosku należy dołączyć:

Załącznik graficzny określający zakres wniosku.
OPŁATY:

Nie podlega opłacie skarbowej – art. 2 ust. 1 pkt 1 lit. h ustawy z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie
skarbowej (Dz. U. z 2016 r. poz. 1827)

TERMIN ZAŁATWIENIA SPRAWY:
Od 6 do 12 miesięcy.
Termin uzależniony jest od stanu prawnego nieruchomości, sposobu jej nabycia na rzecz Skarbu Państwa i
ewentualną koniecznością podziału geodezyjnego.
REFERAT ODPOWIEDZIALNY ZA ZAŁATWIENIE SPRAWY:
Referat Gospodarki Przestrzennej
17-100 Bielsk Podlaski ul.
II piętro, pokój nr 213
tel. 85 731 31 36

Mikołaja Kopernika 1

e-mail: um@bielsk-podlaski.pl
Wniosek wraz z załącznikami należy złożyć w Biurze podawczym
Kiedy:
Od poniedziałku do piątku w godzinach pracy Urzędu tj: w poniedziałki od 800 do 1600,
wtorek-piątek od 730do 1530
TRYB ODWOŁAWCZY:
Nie przysługuje.
UWAGI:
W przypadku konieczności podziału nieruchomości, ustalania i informowania byłych właścicieli lub ich
spadkobierców o możliwości ubiegania się o zwrot nieruchomości, postępowanie może być przedłużone o okres
niezbędny do ustalenia kręgu spadkobierców i 3 miesięczny termin złożenia wniosku o zwrot.
Wniosek do pobrania
Brak druku wniosku.
Opracowała: inspektor Ewa Maria Olszewska
Sprawdził: inspektor Waldemar Boroń
Zatwierdzi: Kierownik Kazimierz Prus

