
                                                                                                           Lipno, dnia ........................................r. 
........................................................................................................................  

 
........................................................................................................................ 
                                                     /imię i nazwisko/ 

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

                                       /adres/
                                                          

                                                                           URZĄD  MIEJSKI  W  LIPNIE 
........................................................................... 

    /telefon/ 

 

 

W N I O S E K 

o przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności 

 

 

Proszę o odpłatne przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo  

własności nieruchomości położonej w Lipnie  przy ul. ..................................................................                        

 
1. Dane osobowe : 

      imię i nazwisko         .......................................................................................................................... 

      imiona rodziców       .......................................................................................................................... 

      adres zamieszkania  .......................................................................................................................... 

      Nr PESEL                   .......................................................................................................................... 
 

    Dane osobowe : 

      imię i nazwisko         .......................................................................................................................... 

      imiona rodziców       .......................................................................................................................... 

      adres zamieszkania  .......................................................................................................................... 

      Nr PESEL                   .......................................................................................................................... 

 

2.  Opis nieruchomości (położenie) :  

      Ul.  ............................................................ nr .................................. 

      Nr działki ewid. .................................., nr obrębu ........................., nr KW WL1L/ ............................................. 

      Powierzchnia ............................ m2. 

 

3.  Użytkowanie wieczyste nabyłem w dniu ............................................... na podstawie *. 

      - umowy notarialnej, nr Rep. A         ................................................................ z dnia .......................................... 

      - orzeczenia sądu                               ................................................................ z dnia ..........................................                    

      - decyzji administracyjnej                     ................................................................ z dnia .......................................... 

 

4. Okres wykonywania użytkowania wieczystego nieruchomości przez wnioskodawcę wynosi :     

     ........................................ ; poprzedników .............................................. 

 

5.  Wysokość opłaty rocznej za rok ................. wynosi ........................... zł. (słownie złotych :            

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

 



6.  Proponuję uiścić opłatę za przekształcenie użytkowania wieczystego w prawo własności : 

- jednorazowo 

- w ratach 

 7.  Uprawnienie do nieodpłatnego przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w  

 prawo  własności przysługuje w związku z ** 

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

 

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

 

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

 

/dotyczy użytkowników wieczystych, którym oddano nieruchomość w zamian za wywłaszczenie lub przejęcie 

nieruchomości gruntowej na rzecz Skarbu Państwa na podstawie innych tytułów przed dniem 5 grudnia 1990 roku/ 

 

                                     

                                                                       

 

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

      
    / podpis / 

 

 

 

* w zależności od sposobu nabycia prawa użytkowania wieczystego należy wypełnić 

odpowiedni podpunkt 

**  w wypadku przysługiwania uprawnień do nieodpłatnego przekształcenia prawa użytkowania  

      wieczystego w prawo własności wnioskodawca nie wypełnia punktów 4, 5 i 6, tylko punkt 7. 

 

 
 

ZAŁĄCZNIKI : 

 

1/ Odpis z księgi wieczystej ( z ostatnich 3 miesięcy ) 

2/ odpis aktu notarialnego ustanawiającego prawo 

    użytkowania wieczystego 

 

OPŁATA  SKARBOWA  ( w wysokości 10,00 zł.) 

  

  


