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…………………………............................................. 
(nr sprawy)    

......................................................................... 
(imię i  nazwisko wnioskodawcy/wnioskodawców/nazwa firmy) 

....................................................................... 
(adres korespondencyjny wnioskodawcy(ów)/siedziba firmy) 

....................................................................... 
(adres korespondencyjny wnioskodawcy(ów)/siedziba firmy) 

....................................................................... 
(nr telefonu) 

 ……………….................................................. r. 
(miejscowość, data) 

  Starosta Poznański 

(Wydział Nieruchomości) 

ul. Słowackiego 8 

60-823 Poznań 

  
                                      

 

WNIOSEK 

 

o przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości w trybie przepisów 

ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego  

w prawo własności nieruchomości - [tekst jedn.: Dz. U. z 2012 r., poz. 83]. 

 

I. Wnoszę (wnosimy) o przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości 

położonej w ……………………………………………………………………………………………………………………………..... przy ulicy 

………………………………………………………………………………………….......……….…., oznaczonej w ewidencji gruntów: obręb 

………………………………………………………………….., arkusz mapy ………………..........………………….., działka (działki)  

nr …………………………………………………........……………………….. o powierzchni …………………………………….…., zapisanej  

w księdze wieczystej KW nr ……………………………………….........…………………………………., prowadzonej przez Sąd 

Rejonowy …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………... .  

II. Dane osobowe wnioskodawcy(ów) – część A wypełniają osoby fizyczne, część B – osoby prawne: 

A. osoby fizyczne: 

 

………………..………………………………………....  ………………..……………………………………….... 
   (imię i nazwisko)                                          (imię i nazwisko) 

 

………………..………………………………………....  ………………..……………………………………….... 
                          (imiona rodziców)                                         (imiona rodziców) 

 

………………..………………………………………....  ………………..……………………………………….... 
                                                       (miejsce zamieszkania)                                                                                            (miejsce zamieszkania) 

 

………………..………………………………………....  ………………..……………………………………….... 
                                                       (miejsce zamieszkania)                                                                                             (miejsce zamieszkania) 

………………..………………………………………....  ………………..……………………………………….... 
(PESEL)                                                     (PESEL) 
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B. osoby prawne: 

 

………………..………………………………………....………………..………………………………………....………………..……………… 
(pełna nazwa firmy) 

 

………………..………………………………………....………………..………………………………………....………………..…………… 
(siedziba)       

  

………………..………………………………………....………………..………………………………………....………………..……………… 
(REGON) 

 

III. Dane dotyczące sposobu powstania prawa użytkowania wieczystego (zaznaczyć właściwy �):   

� umowa notarialna, 

� decyzja administracyjna, 

� orzeczenie sądu. 

 

IV. Proponowany sposób uiszczenia opłaty z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo 

własności nieruchomości (zaznaczyć właściwy �):   
 

� w kwocie jednorazowej, 

� w ratach rocznych, zgodnie z wnioskiem GN-09(Zał.2)  

(POUCZENIE: wniosek o rozłożenie na raty opłaty z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo 

własności nieruchomości można złożyć najpóźniej w terminie wyznaczonym zgodnie z art. 10 § 1 Kodeksu 

postępowania administracyjnego (tekst jednolity: Dz. U. z 2013 r., poz.267 ze zm.) 

 

V. Wnoszę (wnosimy) o udzielenie bonifikaty od opłaty za przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w 

prawo własności nieruchomości, zgodnie z  wnioskiem GN-09(Zał.3)(zaznaczyć właściwy �): 

 

�  tak    � nie 

VI. Wyrażam (wyrażamy) zgodę na przetwarzanie powyższych danych osobowych w postępowaniu 

administracyjnym dotyczącym przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności 

nieruchomości, zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tekst jedn. Dz. U. 

z 2014 r., poz. 1182 ze zm.). 

 

VII. Wniosek podlega opłacie skarbowej w wysokości 10,00 złotych – zgodnie z ustawą z dnia  

16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (tekst jedn. Dz. U. z 2014 r., poz. 1628 ze zm.) – część I pkt. 53 

załącznika do ustawy „Wykaz przedmiotów opłaty skarbowej, stawki tej opłaty oraz zwolnienia”. 
 

 

 

 

 

 

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

 

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

  
   

(data i podpis wnioskodawcy/ wnioskodawców) 
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Załączniki (zaznaczyć właściwe ����):  

 

���� aktualny odpis księgi wieczystej KW nr ……………………………………….. prowadzonej dla nieruchomości będącej 

przedmiotem użytkowania wieczystego, 

���� aktualny odpis księgi wieczystej KW nr ……………………………………….. prowadzonej dla lokalu związanego 

z udziałem w prawie użytkowania wieczystego nieruchomości będącej przedmiotem użytkowania wieczystego 

(dotyczy nieruchomości zabudowanych budynkiem z wyodrębnionymi lokalami, związanymi z udziałem 

w prawie użytkowania wieczystego nieruchomości), 

���� odpis umowy zawartej w formie aktu notarialnego dotyczącej nabycia prawa użytkowania wieczystego z dnia 

………………………………………. Repertorium A nr …………………………………………………………………………………………………… 

���� decyzja administracyjna ustanawiająca prawo użytkowania wieczystego z dnia ……………………………….............. 

nr  …………………………………………….. wydana przez ……………………………………………….. (dotyczy nieruchomości 

oddanych w użytkowanie wieczyste na mocy decyzji administracyjnej), 

���� aktualny odpis KRS (dotyczy osób prawnych), 

���� inne dokumenty potwierdzające uprawnienia do przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo 

własności nieruchomości (w tym dokumenty dotyczące uprawnień do nieodpłatnego przekształcenia) 

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

���� wniosek o udzielenie bonifikaty od opłaty z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo 

własności nieruchomości ……………………………………………………………………....…….………………………………………………….. 

���� wniosek o rozłożenie na raty opłaty z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo 

własności nieruchomości ……………………………………………………………………....…….………………………………………………….. 

���� inne dokumenty ………………………….…………………………………………………………………………………………….……………………… 

 

 


