………………………………….

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

………………………………….
(imię i nazwisko)
………………………………….
(ulica)
………………………………….
(miejscowość)
………………………………….
(nr telefonu kontaktowego)

Nr sprawy ……………………………
(wypełnia Urząd)

Do
Burmistrza
Wielichowa

WNIOSEK
o przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności
Na podstawie art. 1 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o przekształceniu prawa
użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości (t. j. Dz. U. z 2012 r. poz. 83)
wnoszę o przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości
zabudowanych na cele mieszkaniowe, zabudowanych garażami, przeznaczonych pod tego
rodzaju zabudowę, nieruchomości rolnych*, stanowiącej własność Gminy Wielichowo, w
skład której wchodzi działka nr ................... położona w obrębie geodezyjnym
………………….................................
Dla nieruchomości prowadzona jest księga wieczysta KW nr............................ przez Sąd
Rejonowy Wydział Ksiąg Wieczystych w .......................................................
Dane osobowe wnioskodawcy:
a) ..................................................
(imię i nazwisko)
....................................................................................
(adres zamieszkania)

.......................................................
(imiona rodziców)
.............................................
(kod pocztowy)

.................................................................................................................................................
(numer ewidencyjny PESEL, numer dowodu osobistego)
b) ..................................................
(imię i nazwisko)
....................................................................................
(adres zamieszkania)

.......................................................
(imiona rodziców)
.............................................
(kod pocztowy)

.................................................................................................................................................
(numer ewidencyjny PESEL, numer dowodu osobistego)

Okres użytkowania wieczystego nieruchomości wynosi:
-

przez wnioskodawcę...............................lat od ........................................roku
przez jego poprzedników prawnych...............................lat od .....................................roku

Prawo użytkowania wieczystego powstało:
- na mocy umowy notarialnej repertorium Nr..................................... z dnia..........................r
- na mocy decyzji administracyjnej znak................................... z dnia...................................r
- na mocy orzeczenia Sądu......................................................... z dnia...................................r
Nieodpłatne ustanowienie prawa własności na w/wym nieruchomość uzasadniam
następującymi przesłankami:........................................................................................................
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
(wymienić podstawy uzasadniające bezpłatne nabycie prawa własności)

Oświadczam, że wiem, iż odpłatność za przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w
prawo własności reguluje art. 4 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o przekształceniu prawa
użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości (t. j. Dz. U. z 2012 r. poz. 83).
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 1997 r.
Kodeks karny (Dz. U. Nr 88 poz. 553 z póź. zm.)

.......................................dnia,.....................
.................................
(podpis
wnioskodawcy)
Załączniki: * (niepotrzebne skreślić)
Aktualny odpis z księgi wieczystej
Aktualny wypis z rejestru gruntów
Dokumenty potwierdzające, że jestem następcą prawnym użytkownika wieczystego
Dokumenty potwierdzające uprawnienie do nieodpłatnego przekształcenia prawa
użytkowania wieczystego w prawowłasności
5. Inne *(podać jakie)
.............................................
1.
2.
3.
4.

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

