____________________________________________________
Radom, dnia ..................................................
.............................................................................................

(Nazwisko, imię – imiona, firma, pieczątka firmowa)
.............................................................................................

(Adres zamieszkania - telefon)

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

Miejski Zarząd Lokalami w Radomiu
ul. Garbarska 55/57
26-600 Radom

WNIOSEK O SPRZEDAŻ LOKALU UŻYTKOWEGO
Na podstawie art. 34 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce
nieruchomościami (t. j. Dz. U. z 2020 roku poz. 65) Uchwały Rady Miejskiej w Radomiu
Nr 52/2011 z 31 stycznia 2011 roku w sprawie zasad gospodarowania nieruchomościami
stanowiącymi własność Gminy Miasta Radomia (miasta na prawach powiatu - Radom), wnoszę
o sprzedaż na moją (naszą) rzecz lokalu użytkowego nr ................... położonego w Radomiu
przy ul.

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

nr

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

zajmowanego na

podstawie umowy najmu/ dzierżawy Nr ................................................ z dnia .................................................. .

Jednocześnie oświadczam, że w sprawie przedmiotowego lokalu nie toczy się aktualnie
żadne postępowanie administracyjne ani sądowe.

................................................................................
(podpis Wnioskodawcy)

UWAGA
Do wniosku należy dołączyć:
 kserokopię tytułu prawnego do zajmowanego lokalu użytkowego - umowa najmu lub
decyzja administracyjna (oryginał do wglądu);

Miejski Zarząd Lokalami w Radomiu – Wydział Gospodarki Zasobami
ul. Garbarska 55/57 26-600 Radom
tel..: 48 38357 48, fax: 48 383 57 49www.mzl.radom.pl / e-mail: sekretariat@mzl.radom.pl

____________________________________________________
OŚWIADCZENIE
Ja, niżej podpisany(a)………....................................................................................................................................
(Imiona i nazwisko)

zamieszkały (a) w Radomiu przy ulicy .......................................................................................... nr ........................
(Adres)

nr lokalu ...................... legitymujący(a) się dowodem osobistym ....................................................................
(Seria i nr dowodu osobistego)

wydanym przez ...........................................................................................................................................................................
(organ wydający dowód osobisty)

PESEL ............................................................... imiona rodziców………………………………………….……………………..
stan cywilny .......................................................................... .
OŚWIADCZAM, że składając wniosek o wykup lokalu użytkowego zobowiązuję się jednocześnie
do:
1. wykupienia lokalu za gotówkę i dokonania zapłaty całości kwoty stanowiącej cenę lokalu przed
podpisaniem aktu notarialnego umowy sprzedaży lokalu.
2. pokrycia kosztów sporządzenia aktu notarialnego wraz z kosztami sądowymi przeniesienia
własności lokalu.
3. nie wnoszenia żadnych roszczeń wynikających z tytułu różnic w powierzchni zawartej
w operacie szacunkowym a powierzchnią zawartą w umowie najmu lokalu.
4. pokrycia kosztów przygotowania lokalu mieszkalnego do sprzedaży (wycena lokalu, rzut
kondygnacji, zaświadczenie o samodzielności, wypis z ewidencji gruntów i budynków)
w wysokości 1.000,00zł plus 23% podatku VAT, tj. 230,00zł - łącznie 1.230,00 złotych
(słownie: sześćset piętnaście złotych), jeżeli w okresie ważności wykonanego operatu
szacunkowego zajmowany lokal mieszkalny nie zostanie wykupiony.
Zgodnie z art.6 ust.1 lit. a ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27
kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) wyrażam zgodę na przetwarzanie moich
danych osobowych przez Miejski Zarząd Lokalami w Radomiu 26-600 Radom, ul. Garbarska
55/57 – zwany dalej „Administratorem Danych” zgodnie z przeznaczeniem, dla którego zostały
udostępnione. Jestem świadomy dobrowolności podania danych osobowych oraz
przysługującego mi prawa dostępu do treści tych danych, możliwości ich poprawiania
i bezpłatnego odwołania w każdym czasie udzielonej zgody.
...........................................................................
(data i podpis Wnioskodawcy)

Oświadczenie powyższe złożył/-a/ i podpisał/-a/ Pan/Pani
……………………………………………….……………….w

mojej obecności.
...........................................................................................
(pieczęć i podpis pracownika przyjmującego oświadczenie)

Miejski Zarząd Lokalami w Radomiu – Wydział Gospodarki Zasobami
ul. Garbarska 55/57 26-600 Radom
tel..: 48 38357 48, fax: 48 383 57 49www.mzl.radom.pl / e-mail: sekretariat@mzl.radom.pl

____________________________________________________
Informacja: Koszty wyceny lokali użytkowych zbywanych w drodze bez przetargowej na rzecz najemcy
ponosi Gmina Miasta Radomia (miasto na prawach powiatu – Radom), natomiast pozostałe koszty
związane z przygotowaniem lokalu do zbycia w trybie bez przetargowym pokrywane są na zasadach
ustalonych pomiędzy stronami w umowie.

Dane osobowe pozostałych najemców:
I.
Nazwisko i imiona: .................................................................................................................................................................
imiona rodziców

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

Seria i nr dowodu osobistego

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

organ wydający dowód osobisty
PESEL

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

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

stan cywilny

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

II.
Nazwisko i imiona: .................................................................................................................................................................
imiona rodziców

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

Seria i nr dowodu osobistego

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

organ wydający dowód osobisty
PESEL

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

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

stan cywilny

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

Miejski Zarząd Lokalami w Radomiu – Wydział Gospodarki Zasobami
ul. Garbarska 55/57 26-600 Radom
tel..: 48 38357 48, fax: 48 383 57 49www.mzl.radom.pl / e-mail: sekretariat@mzl.radom.pl

