
* podać liczbę pojedynczą lub mnogą zależnie od ilości wnioskodawców 

** niepotrzebne skreślić 

 

.......................................................................……..............             ...…………………………............… 
(Imię i nazwisko wnioskodawcy oraz imiona rodziców, Numer PESEL)            (miejscowość, data) 
 

.....................................................................…….............. 
(Imię i nazwisko wnioskodawcy oraz imiona rodziców, Numer PESEL) 
 

.........................................…………………………................ 
(Adres zamieszkania) 
 
 
Tel. …………………………….............................. 
 
 

Wójt Gminy KorzennaWójt Gminy KorzennaWójt Gminy KorzennaWójt Gminy Korzenna    

    
W N I O S E KW N I O S E KW N I O S E KW N I O S E K    

o przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomościo przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomościo przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomościo przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości    

 
Na podstawie ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o przekształceniu prawa użytkowania 

wieczystego w prawo własności nieruchomości (Dz. U. z 2005 r. Nr 175, poz. 1459) wnoszę 

(wnosimy)* o przekształcenie przysługującego mi (nam)* prawa użytkowania wieczystego w prawo 

własności nieruchomości położonej w ……………………………………….…. przy ul………………………………… 

obejmującej działkę oznaczoną numerem ewidencyjnym ............................ o pow. ………… m
2
, 

wpisanej w księdze wieczystej KW nr KW nr KW nr KW nr ………………….…....... prowadzonej przez Sąd Rejonowy w Nowym 

Sącz, VI Wydział Ksiąg Wieczystych. 

 

Prawo użytkowania wieczystego ustanowione/nabyte** zostało ………………………….……………………......... 

 

 ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………......... 
(podać podstawę prawną i datę nabycia / ustanowienia prawa użytkowania wieczystego) 

 

Przedmiotowa nieruchomość gruntowa wykorzystywana jest/przeznaczona jest** na cele 

 

.......................................................................................................................…………………........................... 

 

Opłata należna za przekształcenie prawa uiszczona będzie jednorazowo**////w ……….…. rocznych 

ratach (podać sposób zapłaty). 

 

Wnoszę (wnosimy)* o udzielenie ......... % bonifikaty od opłaty z tytułu przekształcenia prawa 

użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości. 

 

 
……………………………….…………………………………. 

własnoręczny podpis wnioskodawcy/ów 

 

W załączeniu przedkładam: 

1. Aktualny odpis księgi wieczystej KW Nr ……………. zgodny z rzeczywistym stanem prawnym 

 

2. ………………………………………………............... 

    
Uwaga:Uwaga:Uwaga:Uwaga:    

1. W przypadku współużytkowania wieczystego w częściach ułamkowych, do pozytywnego rozpatrzenia konieczne 

jest złożenie wniosków przez wszystkich współużytkowników wieczystych. 

2. Opłata skarbowa za wydanie decyzji administracyjnej – 10 zł 


