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          Siedlce, ..................................................... 

 
 
 

  PREZYDENT MIASTA SIEDLCE 
 
 
 

Na podstawie przepisów ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o przekształceniu prawa użytkowania   wieczystego 
w prawo własności nieruchomości  (Dz. U. z 2012 r. poz.83),  zgodnie z art. 67 ust.3a i art. 69 ustawy z dnia 
21 sierpnia 1997 r. o  gospodarce  nieruchomościami   (Dz. U. z  2016 r., poz. 2147 z późn. zm.) 
zwracamy się o odpłatne przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności 
nieruchomości: 
 
oznaczonej w ewidencji gruntów nr ……………………………….. z obrębu …………………………………..  

o powierzchni ……………………m2 położonej w Siedlcach przy ul. …………………………......................... 

w wieczystym użytkowaniu (współużytkowaniu) ……………………………………………………………….. 

 
 

1. ……………………………………………………………………………………………………………………… 
imię/imiona i nazwisko, imiona rodziców 

 ……………………………………………………………………………………………………………………… 
Adres, telefon 

      ……………………………………………………………………………………………………………………… 
 

 
2. ……………………………………………………………………………………………………………………… 

imię/imiona i nazwisko, imiona rodziców 

 ……………………………………………………………………………………………………………………… 
Adres, telefon 

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

 
3. ……………………………………………………………………………………………………………………… 

imię/imiona i nazwisko, imiona rodziców 

 ……………………………………………………………………………………………………………………… 
Adres, telefon 

 ……………………………………………………………………………………………………………………… 
 
 
 
 
 

Dla nieruchomości prowadzona jest księga wieczysta KW  ………………………………… przez Sąd Rejonowy  
w Siedlcach Wydział Ksiąg Wieczystych. 
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Inne wnioski………………………………………………………………………………………………………….………………. 
 
………………………………………………………………………………………………………………………………………... 
 
………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 
………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 
Oświadczam, że podane przeze mnie dane są zgodne z prawdą oraz, że jestem świadomy odpowiedzialności karnej za 
fałszywe zaznania – art.233 ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. Kodeks karny (Dz.U. z 1997 r., Nr 88, poz. 553 z późn. 
zm.) 
 

          
 
 
         …………………………………. 
          podpisy 

  
 
 
 
 
Załączniki: 
1.aktualny odpis z IV działów księgi wieczystej prowadzonej dla działki  
2.aktualne odpisy  z IV działów ksiąg wieczystych prowadzonych dla lokali w budynku wielorodzinnym.  
3.wypis z ewidencji gruntów 
4.kopia aktu notarialnego oddania w wieczyste użytkowanie nieruchomości, a w przypadku następców prawnych   
   dokument potwierdzający następstwo 
5.dowód wpłaty należnej opłaty skarbowej 
 
6.  ………………………………………………………………………………………………….……….. 
 
 
Pouczenie: 
Z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności wnioskodawcy uiszczają opłatę stanowiącą 
różnicę pomiędzy wartością prawa własności nieruchomości a wartością prawa użytkowania wieczystego ustaloną  
w oparciu o operat szacunkowy sporządzony przez rzeczoznawcę majątkowego. Ponadto wnioskodawcy pokrywają 
koszty sporządzenia tego operatu.  
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