
Brochów, dnia ................................. 
...................................................................... 

...................................................................... 
(imię i nazwisko) 

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

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

..................................................................... 
(adres wnioskodawcy, telefon) 

Wójt Gminy Brochów 
Brochów 125 

05-088 Brochów 
 
 

WNIOSEK 
o nabycie nieruchomości w drodze bezprzetargowej  

 
Proszę o zbycie w trybie bezprzetargowym nieruchomości położonej w miejscowości 

………………………………………. oznaczonej w ewidencji gruntów i budynków jako 

działka (lub część) nr ewid. ………………… obręb: ……………………………………… 

 

1) w celu poprawy warunków zagospodarowania mojej nieruchomości położonej w 

miejscowości ………………………………………. oznaczonej w ewidencji gruntów i 

budynków jako działka nr ewid. ………………… obręb: ………………………………… 

o pow. ………………… dla której Sąd Rejonowy w Sochaczewie prowadzi księgę 

wieczystą nr ………………………………………… 

2) w trybie art. 37 ust. 2 pkt …… ustawy o gospodarce nieruchomościami  

……………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………… 

3) inne przyczyny nabycia w trybie bezprzetargowym  

……………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………… 

 
UZASADNIENIE  

………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………… 

 
 



Oświadczam, ze poniosę wszelkie koszty z przygotowaniem nieruchomości do obrotu 
cywilnoprawnego związanego z nabyciem, koszty sporządzenia umowy notarialnej i 
ujawnienia nabywcy w Księdze Wieczystej. 

 
 
 
 

………………………………………… 
(podpis wnioskodawcy) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Administratorem zamieszczonych w formularzu danych osobowych jest Wójt Gminy Brochów z siedzibą w Brochowie, 
Brochów 125, 05-088 Brochów. Dane zbierane są wyłącznie w celu wydania decyzji, postanowienia, zaświadczenia. Ma 
Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania. Podanie danych jest obowiązkowe i wynika z przepisów 
ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego. Klauzule informacyjne znajdują się na stronie 
brochow.bip.org.pl, zakładka Ochrona Danych Osobowych 
  



Wyciąg z art. 37 ust. 2 ustawy o gospodarce nieruchomościami 
 
Nieruchomość jest zbywana w drodze bezprzetargowej, jeżeli: 

1) jest zbywana na rzecz osoby, której przysługuje pierwszeństwo w jej nabyciu, stosownie 
do art.34; 

2) zbycie następuje między Skarbem Państwa a jednostką samorządu terytorialnego oraz 
między tymi jednostkami; 

3) jest zbywana na rzecz osób, o których mowa w art. 68 ust. 1 pkt 2; 
4) zbycie następuje w drodze zamiany lub darowizny; 
5) sprzedaż nieruchomości następuje na rzecz jej użytkownika wieczystego; 
6) przedmiotem zbycia jest nieruchomość lub jej części, jeśli mogą poprawić warunki 

zagospodarowania nieruchomości przyległej, stanowiącej własność lub oddanej w 
użytkowanie wieczyste osobie, która zamierza tę nieruchomość lub jej części nabyć, 
jeżeli nie mogą być zagospodarowane jako odrębne nieruchomości; 

7) ma stanowić wkład niepieniężny (aport) do spółki albo wyposażenie nowo tworzonej 
państwowej lub samorządowej osoby prawnej, lub majątek tworzonej fundacji; 

8) jest zbywana na rzecz zarządzającego specjalną strefą ekonomiczną, na której terenie jest 
położona; 

9) przedmiotem zbycia jest udział w nieruchomości, a zbycie następuje na rzecz innych 
współwłaścicieli nieruchomości; 

10) jest zbywana na rzecz kościołów i związków wyznaniowych, mających uregulowane 
stosunki z państwem, na cele działalności sakralnej; 

11) jest sprzedawana partnerowi prywatnemu lub spółce, o której mowa w art. 14 ust. 1albo 
1a ustawy z dnia 19grudnia 2008 r. o partnerstwie publiczno-prywatnym, jeżeli sprzedaż 
stanowi wniesienie wkładu własnego podmiotu publicznego, a wybór partnera 
prywatnego nastąpił w trybie przewidzianym w art. 4 ust. 1 lub 2 powołanej ustawy; 

12) jest zbywana na rzecz podmiotów, o których mowa w art. 61 ust. 1; 
13) jest zbywana na rzecz spółki celowej utworzonej na podstawie przepisów ustawy z dnia 

7 września 2007 r. o przygotowaniu finałowego turnieju Mistrzostw Europy w Piłce 
Nożnej UEFA EURO 2012 (Dz. U. z2017 r. poz. 1372) lub właściwych podmiotów 
wymienionych w art. 17 ust. 2 tej ustawy, realizujących przedsięwzięcia Euro 2012, w 
celu ich wykonania, w sytuacji gdy jej nabycie przez Skarb Państwa lub jednostkę 
samorządu terytorialnego nastąpiło w trybie przepisów ustawy z dnia 7września 2007 r. 
o przygotowaniu finałowego turnieju Mistrzostw Europy w Piłce Nożnej UEFA EURO 
2012; 

14) jest zbywana na rzecz inwestora realizującego inwestycję w zakresie budowy obiektu 
energetyki jądrowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 czerwca 2011 r. o 
przygotowaniu i realizacji inwestycji w zakresie obiektów energetyki jądrowej oraz 
inwestycji towarzyszących (Dz. U. z 2018 r. poz. 1537); 

15) jest zbywana na rzecz inwestora realizującego inwestycję w zakresie terminalu lub 
inwestycję towarzyszącą zgodnie z przepisami ustawy z dnia 24 kwietnia 2009 r. o 
inwestycjach w zakresie terminalu regazyfikacyjnego skroplonego gazu ziemnego w 
Świnoujściu (Dz. U. z 2017 r. poz. 2302 oraz z 2018 r. poz. 1590); 

16) jest zbywana na rzecz inwestora realizującego strategiczną inwestycję w zakresie sieci 
przesyłowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 24 lipca 2015 r. o przygotowaniu i 



realizacji strategicznych inwestycji w zakresie sieci przesyłowych (Dz. U. z 2018 r. poz. 
404); 

17) jest zbywana na rzecz inwestora realizującego inwestycję w zakresie infrastruktury 
dostępowej realizowanej na podstawie ustawy z dnia 24 lutego 2017 r. o inwestycjach w 
zakresie budowy drogi wodnej łączącej Zalew Wiślany z Zatoką Gdańską (Dz. U. poz. 
820 oraz z 2018 r. poz. 1402); 

18) jest zbywana na rzecz Krajowego Zasobu Nieruchomości; 
19) jest zbywana na rzecz Spółki Celowej, o której mowa w przepisach ustawy z dnia 10 maja 

2018 r. o Centralnym Porcie Komunikacyjnym (Dz. U. poz. 1089); 
20) jest sprzedawana finansującemu wybranemu w trybie ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. 

– Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1986), z równoczesnym zawarciem 
umowy leasingu, na mocy której finansujący nieodwołalnie zobowiązuje się przenieść na 
zbywcę albo podmiot wskazany przez zbywcę własność tej nieruchomości po upływie 
oznaczonego w umowie czasu trwania leasingu, zapłacie ostatniej raty albo w razie 
rozwiązania umowy leasingu z innych przyczyn 


