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WNIOSEK - ANKIETA 

Uchwała Nr L/313/10 Rady Miasta Boguszowa – Gorce z dnia 26 marca 2010 r. w sprawie 

zasad sprzedaż mieszkań komunalnych i lokali użytkowych stanowiących własność gminy 

Boguszów – Gorce. 

 

CZĘŚĆ I   

(wypełnia wnioskodawca) 

1. Imiona i Nazwisko....................................................................................................... 

2. Imiona rodziców.......................................................................................................... 

3. Nr dowodu osobistego................................................................................................. 

4.NIP / PESEL................................................................................................................. 

 

5. Imiona i nazwisko współmałżonka.............................................................................. 

6. Imiona rodziców współmałżonka................................................................................ 

7. Nr Dowodu Osobistego............................................................................................... 

8. NIP / PESEL ............................................................................................................... 

 

9. W jakim charakterze użytkuje lokal użytkowy/garaż (najemcy, współnajemcy, dzierżawcy) 

– podać numer i datę przydziału i przez kogo wydany................................................................. 

...................................................................................................................................................... 

10. Jaka działalność gospodarcza jest prowadzona w danym lokalu............................................ 

..................................................................................................................................................... 

11. Dane zawarte w niniejszej ankiecie podałem/łam zgodnie z prawdą i świadomością o 

odpowiedzialności karnej z art. 247 kk. 

 

 

 

........................................                                                       .......................................... 
(podpis współmałżonka)                                                               (podpis wnioskodawcy

) 

 

OŚWIADCZENIE 

 

Niniejszym oświadczam, iż zobowiązuję się pokryć koszty związane z opracowaniem 

dokumentacji niezbędnej do dokonania sprzedaży nieruchomości nawet w przypadku 

rezygnacji z kupna. 

Oświadczenie niniejsze podpisuję świadomy/a o odpowiedzialności z art.247 kk. 

                                                                                           

...................................... 

                                                                                           
(podpis wnioskodawcy) 
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CZĘŚĆ II       ( 

wypełnia ZGM Sp .z o.o) 

 

1.  DANE O LOKALU UŻYTKOWYM/GARAŻU BĘDĄCYM PRZEDMIOTEM 

SPRZEDAŻY 

 

1. Adres nieruchomości.................................................................................................. 

2. Ilość lokali mieszkalnych w budynku........................................................................ 

3. Ilość lokali użytkowych w budynku........................................................................... 

4. Numer lokalu użytkowego......................................................................................... 

5. Położenie lokalu użytkowego..................................................................................... 

6. Rodzaj lokalu użytkowego......................................................................................... 

7. Ilość izb w m
2
............................................................................................................ 

8. Czy lokal jest samodzielny w rozumieniu art. 5 Prawa Lokalowego (Dz. U. Nr 30 poz. 

165 z 1987 r.)...................................................................................................... 

9. W jakim charakterze wnioskodawca użytkuje lokal - rodzaj przydziału, numer i data jego 

wydania....................................................................................................... 

10.  Wysokość czynszu za lokal użytkowy....................................................................... 

11.  Czy wnioskodawca nie zalega w opłatach czynszu i podatku od 

nieruchomości............................................................................................................ 

 

                                                                                   .................................................... 

                                                                                            
(data i podpis sporządzającego) 

 

12.  Planowane remonty w budynku................................................................................ 

 

Uwagi............................................................................................................................... 

 

 

 

CZĘŚĆ III  

(wypełnia Wydział Planowania Przestrzennego i Urbanistyki) 

 

Opinia urbanistyczno – architektoniczna........................................................................ 

 

......................................................................................................................................... 

                                                                                                     

                                                                                                 ................................. 

                                                                                                       
(data i podpis) 
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DANE EWIDENCYJNE ADMINISTRATORA 

Załącznik do ankiety o kupno lokalu użytkowego 

 

Rok budowy..................................................................................................................... 

Rok ostatniego remontu kapitalnego............................................................................... 

Suma powierzchni użytkowych w budynku: 

- lokali mieszkalnych 

- ilość lokali.................................................................................................................. 

- Pu m2.......................................................................................................................... 

 

- lokali użytkowych (sklepy, magazyny itp.) 

- Pu m2.......................................................................................................................... 

- Ilość lokali.................................................................................................................. 

 

 

Przynależności: 

- piwnice m
2
.................................................................................................................. 

- strychy wydzielone m
2
............................................................................................... 

- ustępy za obrębem mieszkań m
2
................................................................................. 

- inne /podać jakie/ m
2
.................................................................................................. 

 

Kubatura budynku m
3
...................................................................................................... 

                                                       

 

Zestawienie powierzchni w budynku ..................................... 

 

Nr  

lokalu 

Pow. 

użytkowa 

Pow. 

przynależnych 
Suma 

powierzchni 

Udział 

% 

Forma 

własności 
(najem/własność) 

Uwagi 

       

       

       

       

       

 

 

......................................... 
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(podpis administratora) 

 


