
U r z ą d  M i e j s k i  w  M o s i n i e  
pl. 20 Października 1   tel. +48 61 8109 500 
62-050 Mosina     fax +48 61 8109 558 
www.mosina.pl         boi@mosina.pl 

Godziny urzędowania 
Poniedziałek: 9.00 – 17.00; Wtorek – Piątek: 7.00 – 15.00 

 
 
 

……………………., dnia ……………………... 
 .......................................................................                                               MIEJSCOWOŚĆ 

IMIĘ I NAZWISKO 

 ....................................................................... 
ADRES 

 ............  -  .........       ........................................ 
 KOD POCZTOWY  MIEJSCOWOŚĆ 

 ....................................................................... 
TELEFON KONTAKTOWY 

 
Burmistrz  
Gminy Mosina 
pl. 20 Października 1 
62-050 Mosina 
 

 
 

WNIOSEK 
O PRZEKSZTAŁCENIE PRAWA UŻYTKOWANIA WIECZYSTEGO W PRAWO WŁASNOŚCI 

NIERUCHOMOŚCI 

 

 
Na podstawie art. 1 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego w prawo 

własności nieruchomości  (Dz. U. z 2012 r. poz. 83 t.j.)  wnoszę/wnosimy o: 

  

1. Przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości położonej 

w......................................, przy ul. ........................................................., oznaczonej geodezyjnie: obręb ..........., 

arkusz mapy ............., działka/i  nr .......................................................................................................................... 

o pow. ............................................. m2, zapisanej w księdze wieczystej KW nr .................................................... 

lub udziału w ww. nieruchomości wynoszącego (podać wielkość udziału) .................................................. 

części. 

2.    Dane wnioskodawcy/ów:  
 

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

IMIĘ I NAZWISKO                                          IMIĘ I NAZWISKO 
 
………………..………………………………………....  ………………..……………………………………….... 
                               IMIONA RODZICÓW                           IMIONA RODZICÓW 
  
 
………………..………………………………………....  ………………..………………………………………....                                                                                                                                                                                                                                                                                        
MIEJSCE ZAMIESZKANIA                                                               MIEJSCE ZAMIESZKANIA 
 
………………..………………………………………....  ………………..……………………………………….... 

(PESEL)                                                     (PESEL) 

http://www.mosina.pl/
mailto:boi@mosina.pl
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3. Prawo użytkowania wieczystego przysługuje wnioskodawcy/wnioskodawcom na podstawie: 
 
................................................................................................................................................................................... 
   (rodzaj i data dokumentu , np. notarialna umowa kupna – sprzedaży, darowizny, postępowanie sądowe) 
 
 
 
 
 
                                                              
 
          ...................................................... 
          (PODPIS WNIOSKODAWCY/WNIOSKODAWCÓW) 
 

 

Załączniki: 

1. Akt notarialny nabycia prawa użytkowania wieczystego (kopia, oryginał do wglądu). 
2. Ewentualny wniosek o przyznanie bonifikaty od opłaty z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo 

własności nieruchomości wraz z wykazanymi we wniosku dokumentami. 
3. Ewentualny wniosek o rozłożenie opłaty z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności 

nieruchomości na raty wraz z wykazanymi we wniosku dokumentami 
4. Dowód uiszczenia opłaty skarbowej zgodnie z ustawą  z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (Dz. U. z 2016 r. 

poz. 1827 z późn. zm.) 

 

Zgodnie z art. 1 ust. 1 pkt 1 lit. a) w/w ustawy o opłacie skarbowej oraz załącznikiem do niniejszej ustawy opłata skarbowa 
za wydanie decyzji w sprawie przekształcenia prawa użytkowania wieczystego nieruchomości w prawo własności 
nieruchomości wynosi 10 zł. 


