
Chełmek, dnia ......................................
.........................................................
Imię i nazwisko wnioskodawcy (ów)

........................................................
         Adres

.........................................................
                    nr telefonu

Burmistrz Chełmka
ul. Krakowska 11
32-660 Chełmek

W n i o s e k 

Ja niżej  podpisany(a)  na podstawie  przepisów ustawy z  dnia  29.07.2005r.  o  przekształceniu 
prawa użytkowania wieczystego w prawo własności (tj. Dz. U. z 2012, poz. 83) zwracam się z wnioskiem 
o przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności niżej opisanej nieruchomości: 

1. Położenie nieruchomości: 

- adres .................................................................................................................................... 
- numer działki ......................................................................................................................... 
- powierzchnia ......................................................................................................................... 
- numer księgi wieczystej ........................................................................................................ 

2.  Cel  przeznaczenia  lub  wykorzystania  gruntu  oddanego  w  użytkowanie  wieczyste  (mieszkaniowy, 
garaż) 

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

3. Prawo użytkowania wieczystego powstało na mocy: 

- decyzji administracyjnej (numer i data) ................................................................................ 
- umowy notarialnej (data spisania) ........................................................................................ 
- orzeczenia sądu ..................................................................................................................... 

4. Informacja o przysługującym uprawnieniu do nieodpłatnego przekształcenia (art. 5 ustawy): 

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

5. Jednocześnie oświadczam, iż: 
a)  jest  mi  wiadomo,  że odpłatność  za przekształcenie prawa użytkowania  wieczystego w prawo 

własności reguluje art. 67 i art. 69 ustawy z dnia 21.08.1997r. o gospodarce nieruchomościami (tj. 
Dz. U. z 2010 r. Nr 102, poz. 651 z późn. zm.).

b) za  łą  czam aktualny odpis z ksi  ę  gi wieczystej;   
c) działając w imieniu własnym na podstawie art. 23 ust.1 pkt.1 i art. 27 ust. 2 pkt.1 ustawy z dnia 

29.08.1997r.  o ochronie danych osobowych wyrażam zgodę  na przetwarzanie moich danych 
osobowych.  Jednocześnie  potwierdzam,  że  pouczono  mnie  o  możliwości  wglądu  w  rejestr 
danych osobowych dotyczących mojej osoby w celu skontrolowania tych danych i ewentualnego 
poprawiania błędnych danych; 

d) pokryję  koszty związane z rozpatrzeniem mojego wniosku w szczególności koszt sporządzenia 
operatu szacunkowego ustalającego opłatę za przekształcenie; 

e)  załączam  dokumenty  potwierdzające,  że  jestem  następcą  prawnym  użytkownika 
wieczystego ...................................................................................................................... 



f) załączam dokumenty potwierdzające uprawnienie do nieodpłatnego przekształcenia zgodnie z art. 
5 ustawy z dnia 29.07.2005r. ................................................................................. 

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

Chełmek, dnia ................................. 

.................................................... 
podpis wnioskodawcy 

.................................................... 
podpis wnioskodawcy 

UWAGA:  w  przypadku  współużytkowania  wieczystego  wniosek  o  przekształcenie  prawa 
użytkowania wieczystego w prawo własności muszą złożyć wszyscy współużytkownicy. 
Prosimy wypełniać drukowanymi literami. 

Zgodnie z ustawą z dnia 16 listopada 2006 roku o opłacie skarbowej (Dz. U. z 2012 roku, poz. 1282 )  
pobrano opłatę skarbową w kwocie 10,00 złotych.

Załączniki:
1. Odpis z Księgi Wieczystej,
2. Wypis z rejestru gruntów,


