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Wydział Gospodarki Nieruchomościami
tel. 18 26 11 285

Oferta zamiany nieruchomości z Gminą Miasto Nowy Targ nieruchomości (jzs_gn_016_01)

Kogo dotyczy
Właściciela nieruchomości który zamierza przedłożyć Gminie Miasto Nowy Targ
propozycję zamiany swojej nieruchomość na nieruchomość gminną

Wymagane 
dokumenty

    Oferta zawierająca informację o położeniu nieruchomości, numerze ewidencyjnym,
powierzchni,  numerze  księgi  wieczystej,  stanie  prawnym  nieruchomości  ze
szczególnym uwzględnieniem ewentualnych  obciążeń  nieujawnionych w księdze
wieczystej – dot. nieruchomości oferowanej Gminie 

Wskazanie  gminnej  nieruchomości,  którą  składający  ofertę  pragnie  pozyskać
w drodze zamiany poprzez podanie jej położenia, nr ewidencyjnego i powierzchni.

Formularze/wnioski
do pobrania

Druk do pobrania w Biurze Obsługi Mieszkańca pok. 001 (parter) lub Wydziale 
Gospodarki Nieruchomościami pok. nr 304, (III-cie piętro).

Jednostka/osoba 
odpowiedzialna

Marek Zawada, pokój nr 304, III piętro, nr tel. 18 26 11 285.

Miejsce składania 
dokumentów

Biuro Obsługi Mieszkańców Urzędu Miasta Nowy Targ, ul. Krzywa 1, parter, pok. 
nr 001, nr tel. 18 26 11 297.
Godziny pracy Urzędu:
poniedziałek: 730 - 1600

wtorek – czwartek: 730 - 1530

piątek: 730 – 1500  

Termin załatwienia 
sprawy

 Do 30 dni, od dnia zaakceptowania zakupu.

 W przypadku sprawy szczególnie skomplikowanej do 2 miesięcy.

Podstawa prawna

Uchwała  Nr  76/XLII/06  Rady  Miasta  Nowy  Targ  z  dnia  20  września  2006r.
w sprawie  zasad  nabycia,  zbycia  i  obciążania  nieruchomości  oraz  ich
wydzierżawiana lub najmu na okres dłuższy niż trzy lata  /Dz. Urz. Województwa
Małopolskiego z dnia 13 listopada 2006r. Nr 735, poz. 4428/ 

Opłaty
wniosek nie  podlega opłacie  skarbowej  na podstawie art.  2,  ust.  1,  pkt  1,  lit.  h
ustawy z dnia 16 listopada 2006r. o opłacie skarbowej  (test jednolity Dz.U. 2016,
poz. 1827 z późn. zm.)

Uwagi i informacje 
dodatkowe

Podanie w ofercie numeru telefonu oraz godzin, w których można uzyskać kontakt
z wnioskodawcą może znacznie skrócić termin załatwienia sprawy. 
Po  ewentualnym zaakceptowaniu  zakupu  nieruchomości  właściciel  zobowiązany
jest  dostarczyć  potwierdzony  wypis  z  ewidencji  gruntów  oraz  wyrys  z  mapy
ewidencyjnej  dla  nieruchomości  objętej  ofertą.  Dokumenty  wydaje  Starosta
Nowotarski (34-400 Nowy Targ, ul. Bolesława Wstydliwego 14, Wydział Geodezji,
Katastru i Kartografii, tel. 18 26 61 385)

Opracował: mgr inż. Janusz Jakobiszyn – Naczelnik Wydziału Gospodarki Nieruchomościami 

Obowiązuje od: 1 września 2015 roku


