Czerwionka-Leszczyny, dnia ................................
…........................................................
(imię i nazwisko/nazwa firmy)
…........................................................
…........................................................
(adres zamieszkania/siedziby firmy)
…........................................................
(PESEL/REGON1)
…........................................................
(NIP)2
…........................................................
(nr telefonu/e-mail)3

Burmistrz Gminy i Miasta
Czerwionka-Leszczyny

WNIOSEK
o przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności
nieruchomości
w oparciu o przepisy ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego
w prawo własności nieruchomości (tj. Dz.U. z 2012 r., poz.83) i wyrok Trybunału Konstytucyjnego z dnia
10 marca 2015 r.(Dz.U. Z 2015 r., poz.373)

1.

Zwracam/y* się z wnioskiem o przekształcenie prawa użytkowania wieczystego
w

prawo

własności

nieruchomości

niezabudowanej/zabudowanej*

w …...................................................................

położonej

przy ul....................................................,

oznaczonej w ewidencji gruntów numerami działek ...............................................................,
obręb …......................... o powierzchni ............................., dla której Sąd Rejonowy
w Rybniku prowadzi księgę wieczystą nr GL1Y/............................/.......
2.

Okres użytkowania wieczystego wynosi:
□ przez wnioskodawcę :............................................................... lat od …....................roku,
□ przez poprzedników prawnych wnioskodawcy …......................lat od.........................roku.

3.

Prawo użytkowania wieczystego powstało:
□ na mocy umowy notarialnej Rep. Nr ................................... z dnia ....................................
□ na mocy decyzji admin. znak sprawy.................................. z dnia ….................................
□ na mocy orzeczenia sądu …............................................... z dnia ….................................

4.

Załączniki:
□ dokument potwierdzający uiszczenie opłaty skarbowej w wysokości 10 zł (art.1 ust.1
pkt a stawy z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej – tj. Dz. U. z 2016 r.
poz. 1827)**

□ oryginał/potwierdzona kopia pełnomocnictwa (w przypadku wniosków składanych przez
pełnomocnika)
□ dowód opłaty za pełnomocnictwo
□ inne: ….................................................................................................................................
…..................................................
(data i podpis)***

Oświadczenia:
Oświadczam, iż dodatkowe dane osobowe we wniosku (nr telefonu, e-mail) zostały podane przeze mnie
dobrowolnie i zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a ogólnego zarządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27
kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) wyrażam zgodę na ich przetwarzanie w celu realizacji
wniosku.

…..................................................
(data i podpis)***

Objaśnienia:
Numer Regon należy podać w przypadku prowadzenia działalności gospodarczej.
Pola NIP nie wypełniają:
- osoby fizyczne nie prowadzące działalności gospodarczej.
- osoby prowadzące działalność gospodarczą niebędące zarejestrowanymi podatnikami podatku od
towarów i usług.
3
Podanie numeru telefonu i adresu e-mail jest dobrowolne, wnioskodawca ma prawo dostępu do treści
tych danych i ich poprawiania oraz może żądać ich usunięcia. Podanie dodatkowych danych może
ułatwić kontakt z wnioskodawcą i przyczynić się do przyspieszenia realizacji sprawy.
----------------------------------------------------------------* niepotrzebne skreślić
** opłatę należy uiścić przed złożeniem wniosku w kasie tut. urzędu lub na konto urzędu: O.K. BS
O/Czerwionka- Leszczyny nr: 21 8454 1095 2003 0000 0374 0047
*** w przypadku kilku współużytkowników wniosek oraz oświadczenie podpisują wszyscy
współużytkownicy
1
2

Podlega opłacie skarbowej (art.1 ust.1 pkt a ustawy z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej – tj.
Dz. U. z 2016 r. poz. 1827)

