Poznań, dnia

r.

imię i nazwisko oraz PESEL

adres

numer telefonu

Wydział Gospodarki Nieruchomościami
Urzędu Miasta Poznania
za pośrednictwem

Zarządu Komunalnych Zasobów Lokalowych
Sp. z o. o.

WNIOSEK O SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI
Wnioskuję o sprzedaż nieruchomości gruntowej zabudowanej budynkiem mieszkalnym
jednolokalowym położonym w Poznaniu przy ul.

.

Tytuł prawny do lokalu:

Data zamieszkania w lokalu:

Osoba poprzednio zajmująca lokal:
Stosunek pokrewieństwa/powinowactwa z wnioskodawcą:
Tytuł prawny do lokalu:
Data zamieszkania w lokalu:
Oświadczam, że zapoznałam/em się z „Informacją o zasadach i trybie postępowania przy sprzedaży nieruchomości gruntowej zabudowanej budynkiem mieszkalnym jednolokalowym” dołączoną do wniosku.
Zobowiązuję się pokryć koszty związane z wyceną nieruchomości, również w przypadku rezygnacji z wykupu.

podpis

Oświadczam, że otrzymałam/em od Zarządu Komunalnych Zasobów Lokalowych Sp. z o. o. informacje, o których mowa w art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia
27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i swobodnym przepływem takich danych oraz uchylenia Dyrektywy 95/46/WE.

podpis

ostatnia modyfikacja: 2018-06-08

ZAŁĄCZNIKI do wniosku (oryginały dokumentów należy przedłożyć do wglądu):
1 Oświadczenie wnioskodawcy dot. posiadania tytułu prawnego do innego
lokalu lub domu mieszkalnego.

TAK

NIE

2 Kserokopia umowy najmu, decyzji o przydziale albo orzeczenia sądu
o przyznaniu lokalu.

TAK

NIE

3 Kserokopia postanowienia sądu o podziale lub sposobie korzystania
z lokalu

TAK

NIE

4 Aktualne zaświadczenie o zameldowaniu.

TAK

NIE

5 Kserokopia odpisu aktu zgonu małżonka.

TAK

NIE

6 Kserokopia wyroku rozwodowego.

TAK

NIE

7 Notarialnie poświadczona zgoda małżonka na sprzedaż nieruchomości
na rzecz małżonka, który wystąpił z wnioskiem (w przypadku, gdy najemcami są

TAK

NIE

TAK

NIE

obydwoje małżonkowie, a wnioskodawcą jest tylko jeden z małżonków).

8 W przypadku, gdy jeden z małżonków zamieszkuje osobno w innym
lokalu (domu) dokument poświadczający, iż nie posiada on tytułu
prawnego do tego lokalu (domu) np. odpis księgi wieczystej, poświadczenie
administracji, spółdzielni mieszkaniowej itp.

Brakujące załączniki nr

dostarczę do dnia

r.

podpis

ostatnia modyfikacja: 2018-06-08

