
 
 

                                                    KARTA   USŁUG 
 

Urząd Miejski w Chojnowie 
Pl. Zamkowy 1, 59-225 Chojnów 
tel. (076) 81 88 285, fax. (076) 81 87 515 
e-mail: urzad.miejski@chojnow.net.pl 
godziny otwarcia: poniedziałek, środa, czwartek 7.30  – 15.30 
wtorek 7.30 – 16.30  
piątek 7.30  – 14.30 
 

 
 
Nazwa usługi:   

       
ZGODA NA WYKREŚLENIE  HIPOTEKI USTANOWIONEJ Z TYTUŁU 

BONIFIKATY UDZIELONEJ  PRZY SPRZEDAŻY LOKALU MIESZKALNEGO. 
 

 
Miejsce załatwienia sprawy: 

Urząd Miejski w Chojnowie, Pl. Zamkowy 1 
Wydział Gospodarki Gruntami i Ochrony Środowiska, pokój nr 12a, II p, 
tel. (76) 81 86 684.wew.108. 

 
Sposób załatwienia sprawy: 

Wydanie oświadczenia. 
 
Wymagane dokumenty: 

1.Wniosek /podanie/ o wyrażenie zgody na wykreślenie hipoteki z tytułu 
bonifikaty udzielonej przy sprzedaży lokalu mieszkalnego. Wzór wniosku w 
załączeniu. 
2.Załączniki: 

                                           -. kopia umowy zamiany lub kopia umowy sprzedaży i nabycia 
 

Opłaty: 
Bez opłaty skarbowej. 

 
Czas załatwienia sprawy :    do 30 dni 
 
Tryb odwoławczy: 

Nie przysługuje. 
 
Podstawa prawna:               Ustawa z dnia 6 lipca 1982r. o księgach wieczystych  i hipotece.(tj. Dz.U. z 2019r., 
                                             poz.2204). 
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Chojnów, dnia ....................................... r. 
 
Dane wnioskodawcy 
Nazwisko i Imię / Jednostka:  

............................................................................................................. 
Adres:  

............................................................................................................. 
Nr telefonu  

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

Burmistrz Miasta Chojnowa 
                                                                                     Pl. Zamkowy 1 

                                                                                        59-225 Chojnów 
 

  
 

 
Wniosek o wyrażenie zgody na wykreślenie hipoteki z księgi wieczystej 

ustanowionej z tytułu bonifikaty udzielonej przy sprzedaży lokalu mieszkalnego 
 
 
                   Proszę o wyrażenie zgody na wykreślenie hipoteki w wysokości ……………………, 
prowadzonej przez Sąd Rejonowy w  Złotoryi   dla lokalu mieszkalnego nr ………. położonego  
w budynku  nr ………. przy ul. …………………………………………………………  
w  Chojnowie, w związku z: 
 
- zamianą lokalu mieszkalnego na inny lokal mieszkalny albo nieruchomość 
przeznaczoną lub wykorzystywaną na cele mieszkaniowe.* 
- sprzedażą lokalu mieszkalnego i przeznaczeniem środków uzyskanych z jego 
sprzedaży, na nabycie innego lokalu mieszkalnego albo nieruchomości 
przeznaczonej lub wykorzystywanej na cele mieszkaniowe.* 
- upływem 5 lat od dnia nabycia przedmiotowego lokalu mieszkalnego od Gminy 
Miejskiej Chojnów*. 
  
 
 
 
                                                                                                  ....................................................... 
                                                                                                        (czytelny podpis wnioskodawcy) 
 
 
 
 
 
 
 
Załącznik: 
1. kopia umowy zamiany lub kopia umowy sprzedaży i nabycia 
 
*niepotrzebne skreślić 

 
 


