……………………………………….., dnia ................................

Starostwo Powiatowe
we Włodawie
Al. Piłsudskiego 24
22-200 Włodawa

WNIOSEK
o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości:
Na podstawie ustawy z dnia 29 lipca 2005r. o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego
w prawo własności nieruchomości (Dz.U.Nr 2012 poz. 83) wnoszę o przekształcenie prawa
użytkowania wieczystego nieruchomości oznaczonej geodezyjnie jako działka nr...............................
karta mapy..................., obręb................................................... o powierzchni.........................,
zapisanej w księdze wieczystej prowadzonej przez Sąd Rejonowy Wydział Ksiąg Wieczystych w
...........................................................................................,KW nr..................................., usytuowanej
w.........................................., przy ulicy............................................. w prawo własności.
I. Dane osobowe wnioskodawcy (ów)
1...............................................................................................................................................................
nazwisko i imię/nazwa osoby prawnej
.............................................................................................................................................................
imiona rodziców
.....................................................................................................................................................
nr ewidencyjny PESEL
............................................................................................................................................................
dokładny adres zamieszkania
.....................................................................
Telefon
2...........................................................................................................................................................
nazwisko i imię
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- 2 .............................................................................................................................................................
imiona rodziców
............................................................................................................................................................
nr ewidencyjny PESEL
...........................................................................................................................................................
dokładny adres zamieszkania
.....................................................................
Telefon

II. Prawo użytkowania wieczystego wykonywane jest przez wnioskodawcę i jego poprzedników
prawnych od roku .................................... na podstawie....................................................................
/nr aktu notarialnego i data/
III. Informacje o otrzymaniu nieruchomości w użytkowanie wieczyste nieodpłatnie albo o
uprawnieniu do nieodpłatnego przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo
własności (wypełnić tylko wtedy, gdy wnioskodawcy przysługują uprawnienia przewidziane
w art. 5 ustawy z dnia 29.07.2005r. o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego w
prawo własności nieruchomości
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
Ponadto oświadczam, że zgodnie z art. 23 ust. 1 ustawy z dnia 29.08.1997r. o ochronie danych
osobowych (tekst jednolity Dz. U. z 2002r. Nr 101, poz. 926 z późn. zmianami) wyrażam zgodę na
przetwarzanie moich danych osobowych do działań związanych z realizacją powyższego wniosku.
Załączniki*:
1. odpis z księgi wieczystej
2. kopia aktu notarialnego
3. dokumenty potwierdzające, iż wnioskodawca jest następcą prawnym użytkownika wieczystego
4. dokumenty potwierdzające, że użytkownik wieczysty posiada uprawnienia do nieodpłatnego
przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności
5. dowód wpłaty opłaty skarbowej
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Podpisy wnioskodawców:
1...................................................................................................
2....................................................................................................
* niepotrzebne skreślić
Czynność urzędowa objęta opłatą skarbową w kwocie 10,00 zł płatną na konto Urzędu Miejskiego we
Włodawie nr 36 1240 2249 1111 0010 2899 3235.
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