
Karta nr GN/2 
Urząd Gminy i Miasta Witkowo 

ul. Gnieźnieńska 1 62-230 Witkowo tel. 61 477-81-94, fax 61 477-88-55 

KARTA INFORMACYJNA 

dot. nabywania nieruchomości stanowiących własność gminy Witkowo 
w drodze przetargu 

1. Podstawa prawna:  

§ Ustawa z dn. 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (tekst jednol. Dz. U. z 2010r.Nr 
102,poz. 651 z późn. zm.),  

§ Uchwała Nr XXXII/329/02 Rady Miejskiej w Witkowie z dnia 26 kwietnia 2002r.wsprawie określenia 
zasad nabywania, zbywania i obciążania nieruchomości oraz ich wydzierżawiania na okres dłuższy niż 3 
lata ( Dz. Urz. Woj. Wlkp Nr 94, poz. 2324 z 3 lipca 2002r. i nr166, poz. 5010 z 17 grudnia 2002r., Nr 56, 
poz. 1758 z 27 kwietnia 2005r.i z 16 maja 2008r., Nr 80, poz. 1569 ), 

§ Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 14 września 2004r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania 
przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości ( Dz. U. Nr 207, poz. 2108 z późn. zm.). 

2. Wymagane dokumenty:  

§ postępowanie w w/w sprawach wszczyna się z urzędu bądź na wniosek zainteresowanych  

§ warunkiem wzięcia udziału w przetargu jest posiadanie: 

- dowodu wpłaty wadium, 

- dowodu potwierdzającego tożsamość ( dowód osobisty, paszport), 

- w przypadku osób prawnych - pełnomocnictwo do udziału w przetargu. 

3. Opłaty: 

Nie pobiera się. 

4. Termin udzielenia odpowiedzi: 

Łączny termin postępowania wynosi ok. 6 miesięcy. Jednakże odpowiedź o możliwości nabycia 
nieruchomości udzielana jest w terminie 30 dni. 

5. Jednostka odpowiedzialna: 

Referat gospodarki nieruchomościami. Tel. 61 477-81-94 wew. 13, pokój nr 15 (piętro). 

6. Tryb odwoławczy: 

Uczestnik przetargu może zaskarżyć czynności związane z przeprowadzeniem przetargu do Burmistrza 
Gminy i Miasta Witkowo. Skargę wnosi się w terminie 7 dni od dnia ogłoszenia wyniku przetargu. 

7. Inne informacje: 

Wnioski do pobrania www.bip.witkowo.pl lub w tut. Urzędzie w godz. Od 8:00 do 15:00. 

8. Uwagi: 

Nabycie nieruchomości przez cudzoziemca wymaga zezwolenia, które wydaje w formie decyzji minister 
spraw wewnętrznych za zgodą ministra obrony narodowej ( ustawa z dnia 24 marca 1920 r. o nabyciu 
nieruchomości przez cudzoziemców - Dz. U. z 2004r. Nr 167, poz. 1758 z późn. zm.) 

9. Opracował: Anita Frańczak  
Sprawdził: Sekretarz GiM Witkowo Elżbieta Kiełpińska 
Zatwierdził: Burmistrz GiM Witkowo 
Data: 3.01.2013r. 
Data ostatniej aktualizacji: 3.01.2013r. 

 



               Witkowo, dn. ................................... 
................................................... 
                   imię i nazwisko 
................................................... 
                         adres 
................................................... 
................................................... 
                         telefon 
 
UWAGA! 
PODANIE NUMERU TELEFONU MOŻE USPRAWNIĆ ZAŁATWIENIE SPRAWY 

 
 

BURMISTRZ GMINY I MIASTA              
WITKOWO 

   ul. Gnieźnieńska 1 
    62-230 Witkowo 

 
 

W N I O S E K 
o nabycie nieruchomości gruntowej w drodze przetargu 

 

         
Zwracam się z prośbą o przygotowanie do zbycia w drodze przetargu nieruchomości 

gruntowej położonej w ................................................., przy ul. ..............................................., 

działka nr  ..................................  

 

Opis proponowanej działalności: 

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

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

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

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

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

 

W przypadku przygotowania nieruchomości do nabycia proszę o powiadomienie mnie            

o terminie i warunkach przetargu. 

 

 

 

...................................................
                                  podpis 

 
 


