
        Pyzdry, dnia ...................................... 

 

 

 

 

 

Wniosek o przekształcenie 

prawa użytkowania wieczystego w prawo 

własności nieruchomości 

 

 

Imię i nazwisko ......................................................................... 

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

Imiona rodziców ......................................................................... 

Adres zamieszkania ......................................................................... 

Nr PESEL ............................... ..................................... 

 

 

 

      Burmistrz  Pyzdr 

      ul. Taczanowskiego 1 

      62-310 Pyzdry 

 

 

 Ja, niżej podpisany(a) zwracam się z wnioskiem o przekształcenie prawa użytkowania 

wieczystego w prawo własności na podstawie ustawy z dnia 29 lipca 2005r. o przekształceniu 

prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości (Dz. U. z 2012, poz. 83 t.j.) 

działki: 

 

- zabudowanej ............................................................................. ( rodzaj zabudowy ) 

 

- niezabudowanej ( stan faktyczny na dzień 13 października 2005r. ) 

 

- nr geod. działki........................... o pow. ................................... 

- położonej w............................................. przy ul. ........................................................... 

 

Dla nieruchomości prowadzona jest księga wieczysta Kw nr ..................... w Sądzie 

Rejonowym w Słupcy. 

 

Okres użytkowania wieczystego nieruchomości wynosi: 

- przez wnioskodawcę ............ lat od ................... do .....................                                                      

-  przez jego poprzedników prawnych .............. lat od ..................... do ..................... 

 

Prawo użytkowania wieczystego powstało : 

- na mocy umowy notarialnej Rep. A Nr .............................z dnia ....................... 

- na mocy decyzji administracyjnej znak............................. z dnia ...................... 

- na mocy orzeczenia Sądu .................................................. z dnia ..................... 

-jestem uprawniony do nieodpłatnego przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w 

prawo własności nieruchomości zgodnie z art. 5 ustawy z dnia 29 lipca 2005r. o 

przekształceniu prawa użytkowania wieczystego w prawo własności przysługującego 

osobom fizycznym , wskazać podstawę uprawnienia ................................................... . 

 

 

 



Przedkładam następujące załączniki: 

 

- aktualny odpis księgi wieczystej 

- dokumenty potwierdzające, że jestem użytkownikiem wieczystym lub następcą prawnym 

użytkownika wieczystego 

- dokumenty potwierdzające uprawnienie do nieodpłatnego przekształcenia prawa 

użytkowania wieczystego w prawo własności 

 

Oświadczam, że znane mi są zasady odpłatności za przekształcenie prawa użytkowania wieczystego 

w prawo własności, które reguluje art. 67 ust. 1 i art. 69 ustawy o gospodarce nieruchomościami 

(Dz. U. z 2014r. poz. 518) i art. 4 ust.1,3,7pkt 2 ust. 11 pkt 2 i ust.15 ( Dz. U. z  2012, poz. 83 t.j ). 

 

Oświadczam, że podane przeze mnie dane są zgodne z prawdą oraz, że jestem świadomy 

odpowiedzialności karnej za fałszywe zeznania – art. 233 ustawy z dnia 6 czerwca 1997r. 


