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BURMISTRZ TRZCIANKI

Urząd Miejski Trzcianki
ul. Sikorskiego 7

64 – 980 Trzcianka

WNIOSEK

o przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości

1. Na podstawie art. 1 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego

w prawo własności nieruchomości (Dz. U. z 2012 r., poz. 83 ze zm.) wnoszę/wnosimy o przekształcenie

prawa  użytkowania  wieczystego  w  prawo  własności  nieruchomości położonej

w …......................................................,  przy  ul.  .......................................................,  oznaczonej

geodezyjnie  jako  działka/i  nr  ................................................,  zapisanej  w księdze  wieczystej  KW  nr

PO1T/............................................................, prowadzonej przez Sąd Rejonowy w Trzciance.

2. Powyższa nieruchomość zabudowana jest:

 na cele mieszkaniowe;

 na cele mieszkaniowe – powierzchnia zabudowy ….............................. oraz na cele inne,

tj. …................................... - powierzchnia zabudowy;

 niezabudowana i jest przeznaczona na cele ….................................................

3. Prawo użytkowania wieczystego nieruchomości uzyskano w dniu ….........................................

na podstawie …............................................................................

4. Jednocześnie wnoszę/wnosimy o ustalenie opłaty z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego

w prawo własności  nieruchomości  z  uwzględnieniem bonifikaty ustalonej  w uchwale  Nr  XLV/299/13

Rady  Miejskiej  Trzcianki  z  dnia  w  sprawie  warunków  udzielania  bonifikaty  od  opłaty  z  tytułu

przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności i  wysokości  stawek procentowych

zmienionej  uchwałą  Rady Miejskiej  Trzcianki  Nr  IV/22/15  z  dnia  29  stycznia  2015 r.  w  wysokości

…............ % przy jednorazowej zapłacie ww. opłaty.



5. Oświadczam/y  również,  że  nie  zalegam/y  w  zapłacie  opłat  rocznych  i  podatku  od nieruchomości,

co stanowi podstawę do uzyskania bonifikaty zgodnie z §2 ww. uchwały.

6. Zobowiązuj/ę/emy  się  do  zwrotu  udzielonej  bonifikaty  od  opłaty  z  tytułu  przekształcenia  prawa

użytkowania  wieczystego  w  prawo  własności  nieruchomości,  po  jej  waloryzacji,  w przypadkach

określonych  w  art.  4  ust.  15  ustawy  z  dnia  29  lipca  2005  r.  o  przekształceniu  prawa  użytkowania

wieczystego w prawo własności nieruchomości.

….............................................................
        /podpis/y wnioskodawcy/ów/

Zgodnie z art. 23 ust.1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (Dz.  U. z 2014 r. poz.
1182 ze zm.) wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Administratora danych osobowych – Burmistrza Trzcianki
z siedzibą w Trzciance przy ul. Sikorskiego 7 podanych danych osobowych, w celu prowadzenia postępowania
i wydania decyzji o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego w prawo własności. Wnioskodawca ma prawo
dostępu do swoich danych oraz ich poprawiania.

….............................................................
        /podpis/y wnioskodawcy/ów/

UWAGI:

1. W  przypadku  współużytkowania  wieczystego,  zgodnie  z  treścią  art.  2  ust.  1  ustawy  z  dnia  29  lipca  2005  r.
o przekształceniu  prawa  użytkowania  wieczystego  w  prawo  własności  nieruchomości  wniosek  o  przekształcenie  prawa
użytkowania  wieczystego  w  prawo  własności  winni  złożyć  wszyscy  współużytkownicy  wieczyści  nieruchomości,
z zastrzeżeniem ust. 2 „Z żądaniem przekształcenia mogą wystąpić współużytkownicy wieczyści,  których  suma udziałów
wynosi  połowę.  Jeżeli  co  najmniej  jeden  współużytkownik  wieczysty  zgłosi  sprzeciw  wobec  złożonego  wniosku
o przekształcenie, właściwy organ zawiesza postępowanie. W takim przypadku przepis art. 199 Kodeksu cywilnego stosuje
się odpowiednio.”
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