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Siedlce, dnia…………………….. 

 
 

PREZYDENT  MIASTA  SIEDLCE 
 

Dane wnioskodawcy/ów*: ( część A - wypełniają osoby fizyczne, część B - wypełniają osoby prawne). 
 
A. Osoby fizyczne: 
 

1) ……………...….…………………………………………………………………………….………………………………………………………………………………………………………………… 

(IMIĘ I NAZWISKO) 
 

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

(IMIONA RODZICÓW) 
 

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

(PESEL, OBYWATELSTWO) 
 

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

(ADRES DO KORESPONDENCJI) 
 

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

(NUMER TELEFONU) 
 

2) ……………...….…………………………………………………………………………….………………………………………………………………………………………………………………… 

(IMIĘ I NAZWISKO) 
 

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

(IMIONA RODZICÓW) 
 

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

(PESEL, OBYWATELSTWO) 
 

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

(ADRES DO KORESPONDENCJI) 
 

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

(NUMER TELEFONU) 
 

A. Osoby prawne: 
 

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

(PEŁNA NAZWA) 
 

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

(SIEDZIBA) 
 

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

(NIP, REGON, KRS) 
 

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

(ADRES DO KORESPONDENCJI) 
 

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

(NUMER TELEFONU) 
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Na podstawie art. 4 ust. 2 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. o przekształceniu prawa użytkowania 

wieczystego gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe w prawo własności tych gruntów 

(Dz.U.2019.916) wnoszę/wnosimy* o wydanie zaświadczenia potwierdzającego przekształcenie prawa 

użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości zabudowanej na cele mieszkaniowe, której 

jestem/-śmy* użytkownikami wieczystymi. 

 

Dane dotyczące nieruchomości gruntowej/lokalowej* 

- położenie: Siedlce, ul. ……………………………………………………………………………………………….………………… nr ………………………………….………. 

- nr księgi wieczystej KW………………………………………………………………..…………… prowadzonej przez Sąd Rejonowy 

w Siedlcach VI Wydział Ksiąg Wieczystych dla działki/lokalu* 

- nr ewidencyjny działki: ………………………………………………….…………………….. 

- obręb geodezyjny:…………………………………………………………………….……………… 

 

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

(czytelny podpis Wnioskodawcy/ów) 

 

Informacja dotycząca przetwarzania danych osobowych przez Urząd Miasta Siedlce dostępna jest na stronie 

internetowej www.siedlce.pl (klauzula informacyjna RODO). 
 

 

Załączniki: 
1. Oświadczenie o wykorzystywaniu nieruchomości wyłącznie na cel mieszkaniowy 

2. Dowód uiszczenia należnej opłaty skarbowej w wysokości 50 zł 

3. W przypadku żądania wydania zaświadczenia w terminie 30 dni od dnia złożenia wniosku, do wniosku należy dołączyć 

dokumenty uprawdopodobniające potrzebę dokonania czynności prawnej mającej za przedmiot lokal lub potrzebę 

ustanowienia odrębnej własności lokalu np. potwierdzenie z kancelarii notarialnej zgłoszenia zamiaru dokonania tych 

czynności. 

Dokumenty dodatkowe: 
1. Pisemne pełnomocnictwo do reprezentowania strony wraz z dowodem uiszczenia opłaty skarbowej w wysokości 17 zł od 

pełnomocnictwa - jeżeli strona działa przez pełnomocnika. 

2. Zezwolenie ministra właściwego do spraw wewnętrznych na nabycie nieruchomości  przez cudzoziemców. 

3.**Dokumenty przedstawiane przez przedsiębiorcę: 

- formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis (Załącznik Nr 1 do Rozporządzenia Rady 

Ministrów z dnia 24 października 2014 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie zakresu informacji przedstawianych przez  

http://www.siedlce.pl/
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podmiot ubiegający się o pomoc de minimis(Dz. U. z 2014 r., poz. 1543) - dostępny na stronie internetowej Urzędu Ochrony 

Konkurencji i Konsumentów https://uokik.gov.pl/wzory_formularzy_pomocy_de_minimis.php,   

- zaświadczenia o wielkości i przeznaczeniu pomocy publicznej otrzymanej w odniesieniu do tych samych kosztów 

kwalifikujących się do objęcia pomocą, na pokrycie których ma być przeznaczona pomoc de minimis  - przyznaną w ciągu 

danego roku podatkowego oraz dwóch poprzedzających lat podatkowych. 
 

*NIEPOTRZEBNE SKREŚLIĆ 
**SKŁADANE TYLKO PRZEZ PRZEDSIĘBIORCĘ 
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