
 
1

 

KARTA USŁUG 
 
 
 
 

Starostwo Powiatowe w Kluczborku 
ul. Katowicka 1, 46-200 Kluczbork 

Wydział Geodezji, Kartografii, Katastru 
i Gospodarki Nieruchomościami                                                  

 

www.powiatkluczborski.pl starostwo@powiatkluczborski.pl 

tel.  77 418-52-18, faks  77 418-65-20 

 

KZ.0143.3.5.2011.BB 

Data zatwierdzenia: 
07.06.2011 r. 

 
Data aktualizacji: 

23.03.2016 r. 
 
 

W sprawie: 

Przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności 

1. Od czego zacząć? 

 Należy złożyć wniosek z załącznikami: 
� odpis z księgi wieczystej nieruchomości będącej przedmiotem przekształcenia (tyko                 

w przypadku księgi, która nie występuje w formie elektronicznej)  
� odpis księgi wieczystej lokalowej (dot. właścicieli lokali, którym przysługuje udział                  

w prawie użytkowania wieczystego- tylko w przypadku księgi , która nie występuje                  
w formie elektronicznej ) 

� kopia dokumentu będącego podstawą prawną nabycia prawa użytkowania wieczystego 
� dokumenty potwierdzające następstwo prawne od co najmniej 13 października 

2005r.(w szczególności postanowienie o nabyciu spadku) 
� oświadczenia o uiszczeniu kosztów operatu szacunkowego + podatek VAT                                 

–  w przypadku wycofania wniosku 
� aktualny odpis KRS wnioskodawcy 
� oświadczenie wieczystego użytkownika, że wobec nieruchomości przeznaczonej do 

przekształcenia nie toczy się postępowania administracyjne  mające na celu nabycie 
nieruchomości lub jej części pod inwestycję celu publicznego 

2. Ile trzeba płacić za załatwienie sprawy? 

 
� 10 złotych opłata skarbowa za dokonanie czynności urzędowych – ustawa z dnia           

16 listopada 2006r. o opłacie skarbowej  
 

3. Wydział odpowiedzialny za załatwienie sprawy: 

Wydział Geodezji, Kartografii, Katastru i Gospodarki Nieruchomościami (tel. 77 418-52-18 
wew. 142). 

4. Jak długo czeka się na załatwienie sprawy? 

Do 3 miesięcy, jeżeli złożony wniosek jest kompletny (do wydania decyzji niezbędne jest 
zlecenie wykonania operatu szacunkowego). 
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5. W jaki sposób odebrać dokument kończący sprawę? 

  
Dokument kończący sprawę przesyłany jest za pośrednictwem poczty. 
 

6. Przepisy prawne obowiązujące przy postępowaniu w danej sprawie: 

 
Ustawa z dnia 29 lipca 2005r. o przekształceniu prawa  użytkowania wieczystego w prawo 
własności nieruchomości  
 

7. O czym wnioskodawca wiedzieć powinien? 

 
W przypadku, gdy dokumentem kończącym sprawę jest decyzja, obowiązuje 14-dniowy okres 
uprawomocnienia się decyzji (termin liczony od dnia otrzymania dokumentu przez stronę). 
  

8. Co przysługuje wnioskodawcy? 

 
Odwołanie do Wojewody Opolskiego, za pośrednictwem Starosty Kluczborskiego w terminie 14 
dni od daty otrzymania decyzji. 

 

9. Wzór wniosku do pobrania:  

W Wydziale Geodezji, Kartografii, Katastru i Gospodarki Nieruchomościami, parter, pokój                 
nr 013 lub na stronie internetowej powiatu kluczborskiego pod adresem: 
www.powiatkluczborski.pl  

DODATKOWE UWAGI: 
 

Brak uwag 
 
 

 
 

Godziny urzędowania 
Starostwa Powiatowego w Kluczborku: 

 
Poniedziałek 

godz. 8.00 – 16.00 
Wtorek-Piątek 

godz. 7.00-15.00 
 
 

Opracowała: Beata Błaszczuk Zatwierdził: Rafał Gajek 

 

 
 


