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

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

...................................................... ...................                                                   .........................................................
         ( ulica i nr domu)                                                                                                     (ulica i nr domu)

..................................................................................                                       ..................................................................
      (kod pocztowy, miejscowość)                                                                                                            (kod pocztowy , miejscowość)

...................................................... …………..                                                  ………………. .........................................................
          (numer Pesel)                                                                                                      ( numer  Pesel)


S T A R O S T A
K L U C Z B O R S K I


WNIOSEK  O  PRZEKSZTAŁCENIE  PRAWA  UŻYTKOWANIA  WIECZYSTEGO
W  PRAWO  WŁASNOŚCI  NIERUCHOMOŚCI  SKARBU  PAŃSTWA


 Na podstawie art. 1 ustawy z dnia 29 lipca 2005r. o przekształceniu prawa  użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości  zwracam/y/ się z prośbą o przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności  nieruchomości :
-	położonej w ........................................ przy ulicy..............................................,

           działka nr ................. obręb .......................... ark.m ............. o pow. ....................m2
                  
-	dla nieruchomości prowadzona jest przez Sąd Rejonowy w Kluczborku Wydział Ksiąg 

Wieczystych  księga wieczysta KW nr........................

-	lub udziału w w/w nieruchomości wynoszącego (podać wielkość udziału) ................. części



Prawo użytkowania wieczystego powstało* :
-	na mocy umowy notarialnej repertorium.........................................................................
-	na mocy decyzji administracyjnej znak ..............................z dnia.................................
-	na mocy orzeczenia sądu .....................................................z dnia.................................

-//-



-2-

Jednocześnie informuję ,że :
-	opłatę za przekształcenie prawa wieczystego użytkowania w prawo własności uiszczę  w ...................ratach, gotówką*


Do wniosku załączam /y/ * :
-	aktualny odpis z księgi wieczystej nieruchomości będącej przedmiotem przekształcenia(tyko w przypadku księgi , która nie występuje w formie elektronicznej) 
-	aktualny odpis księgi wieczystej lokalowej (dot. właścicieli lokali, którym przysługuje udział w prawie użytkowania wieczystego- tyko 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)
-	aktualny odpis z KRS wnioskodawcy
-	oświadczenia o uiszczeniu kosztów operatu szacunkowego + podatek VAT  – w przypadku wycofania wniosku
-	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

     * niepotrzebne skreślić


Kluczbork, dnia.............................                   


                                                                                                   .............................               ............................
                                                                                                          (podpis)                                (podpis)






Uwagi :

1.	W przypadku współużytkowania wieczystego, zgodnie z treścią art. 2 w/w ustawy wniosek o przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności winni złożyć wszyscy współużytkownicy wieczyści nieruchomości.
2.	Dokonanie czynności urzędowej  podlega opłacie skarbowej w wysokości 10,00 zł 








