URZĄD MIEJSKI W SŁUPSKU
właściciel procedury: Wydział Zarządzania Nieruchomościami

WZN-VI

NAZWA PROCEDURY: NABYCIE PRAWA WŁASNOŚCI NIERUCHOMOŚCI GRUNTOWEJ
W TRYBIE ART. 209 A USTAWY O GOSPODARCE NIERUCHOMOŚCIAMI
PODSTAWA PRAWNA: art. 209 a ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami
(Dz. U. z 2018 r. poz. 2204 z późn. zm.) oraz uchwała Nr XXXVII/421/05 Rady Miejskiej w Słupsku z dnia
23 lutego 2005 r. w sprawie określania zasad zbywania i obciążania nieruchomości gruntowych oraz ich
wydzierżawiania i najmu na okres dłuższy niż 3 lat.
I. WYMAGANE DOKUMENTY:
Wniosek o nabycie nieruchomości gruntowej na własność w trybie art. 209 a ustawy o gospodarce
nieruchomościami ( Druk WZN-6) wraz z wymaganymi załącznikami:
1. Załącznik nr 1 – dane wszystkich członków wspólnoty mieszkaniowej (właścicieli wyodrębnionych
lokali).
2. Załącznik nr 2 – oświadczenie.
3. Mapę sytuacyjno-wysokościową z naniesioną lokalizacją gruntu.
4. Uchwałę Wspólnoty mieszkaniowej o wyrażeniu zgody na nabycie prawa własności nieruchomości
wraz z załączoną listą imienną i podpisami wszystkich właścicieli wyodrębnionych lokali - w przypadku gdy
wniosek o nabycie nieruchomości nie jest podpisany przez wszystkich właścicieli wyodrębnionych lokali).
5. Uchwałę w sprawie udzielenia zarządowi lub zarządcy pełnomocnictwa do wykonania odpowiednich,
przewidzianych prawem czynności zmierzających do nabycia przyległych nieruchomości gruntowych - jeśli
w imieniu właścicieli lokali będzie występował zarząd lub zarządca.
6. Aktualną uchwałę o wyborze Zarządu Wspólnoty mieszkaniowej - jeśli w imieniu właścicieli lokali
będzie występował zarząd lub zarządca.
II. ETAPY POSTĘPOWANIA:
1. Złożenie wniosku o nabycie nieruchomości gruntowej na własność w trybie art. 209 a ustawy
o gospodarce nieruchomościami.
2. Analiza przez właściwe Wydziały Urzędu Miejskiego w Słupsku możliwości prawnych i faktycznych
sprzedaży nieruchomości gminnej.
3. Pismo informujące wspólnotę mieszkaniową o przygotowaniu nieruchomości do sprzedaży.
4. Wycena nieruchomości.
5. Zarządzenie Prezydenta Miasta Słupska w sprawie przeznaczenia nieruchomości do zbycia,
określającego szczegółowe warunki sprzedaży w protokole rokowań.
6. Pismo z ofertą skierowane do członków wspólnoty mieszkaniowej.
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7.Złożenie wniosku o nabycie nieruchomości przez członków wspólnoty mieszkaniowej.
8. Protokół rokowań określający szczegółowe warunki nabycia nieruchomości.
9. Podpisanie aktu notarialnego umowy sprzedaży nieruchomości.
III. OPŁATY: NIE POBIERA SIĘ.
IV. TERMIN REALIZACJI WNIOSKU:
Uzależniony od analizy stanu prawnego i faktycznego nieruchomości oraz uzyskania opinii innych
wydziałów Urzędu Miejskiego w Słupsku.
V. TRYB ODWOŁAWCZY:
W przypadku uzyskania odmowy, żądanie realizacji roszczenia można skierować na drogę sądową.
VI. UWAGI:
1. W przypadku braku kompletu wymaganych dokumentów/ podpisów wnioskodawca/cy zostanie/ną
wezwany/ni do ich uzupełnienia i złożenia, pod rygorem pozostawienia sprawy bez rozpatrzenia.
2. Koszty przygotowania nieruchomości do zbycia ponosi strona Nabywająca tj.: geodezyjnego podziału
działki, operatu szacunkowego, wszelkie koszty związane z zawarciem umowy notarialnej oraz opłatami
sądowymi (wpis do Ksiąg wieczystych).
3. Warunkiem koniecznym do zawarcia notarialnej umowy sprzedaży jest uregulowany stan prawny
wyodrębnionych lokali, w księgach wieczystych nie mogą widnieć nieaktualni lub nieżyjący właściciele
lokali.
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