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ul. Dukielska 14, 38-430 Miejsce Piastowe 
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Karta usług 
Nr GP/16 

Wydanie 1 

Sprzedaż nieruchomości komunalnych  

Miejsce załatwienia 
sprawy 

Referat Gospodarki Przestrzennej i Inwestycyjnej, I piętro, pokój nr 111, 
tel. 134309752. 

Osoba 
odpowiedzialna 

Elżbieta Sieniawska – inspektor 

Sposób załatwienia 
sprawy 

Zawarcie umowy sprzedaży. 

Wymagane 
dokumenty 

Wniosek (podanie) o sprzedaż gruntów. 
Do wglądu dokument stwierdzający tożsamość. 

Formularz do 
pobrania 

Nie dotyczy. 

Opłaty Wadium określone w przetargu na sprzedaż nieruchomości. 

Czas załatwienia 
sprawy 

Do miesiąca od dnia rozstrzygnięcia przetargu, a w przypadku sprzedaży 
bezprzetargowej do miesiąca od daty podanej w wykazie nieruchomości do 
sprzedaży jako termin do składania wniosków przez osoby, którym przysługuje 
pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości. 

Tryb odwoławczy Skarga do Wójta Gminy Miejsce Piastowe na czynności związane  
z przeprowadzeniem przetargu, złożona przez uczestnika przetargu w terminie 
7 dni od dnia ogłoszenia wyniku przetargu ustnego lub doręczenia 
zawiadomienia o wyniku przetargu pisemnego. 

Inne informacje Warunkiem nabycia nieruchomości jest udział w przetargu osobisty lub przez 
pełnomocnika na podstawie udzielonego mu pełnomocnictwa. 
Cena sprzedaży płatna przed zawarciem umowy notarialnej w kasie tut. urzędu 
lub na konto Gminy Miejsce Piastowe w Podkarpackim Banku Spółdzielczym  
w Miejscu Piastowym, nr konta: 22 8642 1041 2006 4100 1959 0001. 

Podstawa prawna: 

 ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U.  
z 2010 r. Nr 102, poz. 651 z późn. zm.), 

 uchwała Nr VII/48/11 Rady Gminy Miejsce Piastowe z dnia 20 kwietnia 
2011 r. w sprawie zasad nabywania, zbywania i obciążanie nieruchomości 
stanowiących własność Gminy Miejsce Piastowe oraz ich wydzierżawiania 
lub wynajmowania na czas oznaczony dłuższy niż 3 lata lub na czas 
nieoznaczony (Dz. Urz. Woj. Podkarpackiego Nr 97, poz. 1600). 

 
 

Opracowała: 
Elżbieta Sieniawska 
Inspektor 
dn. 2011-07-12 

Sprawdził:   
Jan Węgrzyn 
Kierownik Referatu GP  
dn. 2011-07-13 

Zatwierdził:  
Marek Klara 
Wójt Gminy Miejsce Piastowe   
dn. 2011-07-14 
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