
.........................................                       ……………………………... 
               ( imię i nazwisko )                                                                                                              ( miejscowość, data )                   

 

…………………………………… 

           ( adres wnioskodawcy)                                                                                

 

……………………………………. 

            ( telefon kontaktowy) 

 

                                                                     Burmistrz Miasta  

                                            Boguszowa – Gorc 

 

WNIOSEK 

 

o przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności 

nieruchomości 
 

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

wieczystego w prawo własności nieruchomości ( Dz. U. z 2005r., Nr 175, poz. 1459 ze zmian.) - 

wnoszę o przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności  

w odniesieniu do zabudowanej/niezabudowanej* nieruchomości gruntowej, stanowiącej własność 

Gminy Boguszów – Gorce jako działka nr ……………………………, położonej w Boguszowie-

Gorcach przy ul. …………………………………………………………………. 

 

1. Dane osobowe wnioskodawcy: 
a) ………………………………………………………………………………………………… 
                  ( imię i nazwisko )                                                                  ( imiona rodziców) 

 

…………………………………………………………………………………………………… 
                  ( adres zamieszkania )                                                              ( kod ) 

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

( numer ewidencyjny PESEL )                 

b) ………………………………………………………………………………………………… 
                 

( imię i nazwisko )                                                                 ( imiona rodziców) 

 

……………………………………………………………………………………………………………… 
                 ( adres zamieszkania )                                                         ( kod ) 

 

……………………………………                      
       (  numer ewidencyjny PESEL )                                         

2. Dane ogólne o nieruchomości: 
    Nieruchomość gruntowa, będąca przedmiotem użytkowania wieczystego oznaczona jako działka 

nr….…………… o pow. ....…………….. , położona jest w Boguszowie-Gorcach przy 

ul.………………………………………………………….(obręb………).  W/w nieruchomość posiada 

urządzoną księgę wieczystą Kw nr ……………….., która prowadzona jest przez Sąd Rejonowy w 

Wałbrzychu - VII Wydział Ksiąg Wieczystych. 

3. Dane prawne o nieruchomości: 
Okres wykonywania użytkowania wieczystego nieruchomości wynosi:    
      - przez wnioskodawcę                            od roku ..............       ............. lat 

- przez jego poprzedników prawnych    od roku ..............       ............. lat 

 b) Prawo użytkowania wieczystego w/w nieruchomości nabyte zostało przez         

 wnioskodawcę…………………………………………………………………………… 

 na podstawie…………………………………….............................................................. 
(wymienić rodzaj dokumentu o nabyciu nieruchomości przez ostatniego użytkownika wieczystego) 

 



 4. Wnoszę o ustalenie opłaty za  przekształcenie  prawa  użytkowania  wieczystego   w prawo 

własności : 

 
*
z zastosowaniem bonifikaty, wynikającej z ustawy z dnia 07.09.2007r. o zmianie ustawy 

przekształceniu prawa użytkowania wieczystego w prawo własności  nieruchomości oraz  niektórych  

innych  ustaw,  przy czym  tak  ustaloną opłatę wpłacę:  

 

a) Jednorazowo
1
 

 

b) w …….. ratach rocznych ( nie dłużej niż na 20 lat )  wraz  z oprocentowaniem, przy zastosowaniu 

stopy procentowej równej stopie redyskonta weksli stosowanej przez Narodowy Bank Polski; 

  

5.Wyrażam zgodę pokrycie kosztów postępowania administracyjnego.  

6. Inne informacje o przedmiotowej nieruchomości .......................................................      

…………………………………………………………………………………………. 

(opisać charakter nieruchomości, rodzaj zabudowy, przeznaczenie w planie zagospodarowania 

przestrzennego ) 

 

…………………………      …………………….. 
(podpis wnioskodawcy)                         (podpis wnioskodawcy) 

 

 
Oświadczenie: 

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych we wniosku dla potrzeb niezbędnych do 

realizacji przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności zgodnie z ustawą z dnia 

29.08,1997r, o ochronie danych osobowych (Dz. U. Nr 133, poz. 883  z póź. zm.) 

 

…………………………      …………………….. 
(podpis wnioskodawcy)                         (podpis wnioskodawcy) 

 

ZAŁĄCZNIKI: 
1. Odpis z księgi wieczystej nieruchomości, wypis z rejestru gruntów 

2. Dokumenty potwierdzające, że wnioskodawca jest właścicielem lub następcą prawnym poprzednich 

użytkowników wieczystych  (akt notarialny, postanowienie sądowe, itp.) 

3. Dowód zapłaty opłaty skarbowej w kwocie 10,-zł , dokonanej na konto Urzędu Miejskiego Boguszów - Gorc:  

PKO BP nr 52 1020 5095  0000 5302  0011 2367. 

Informacja: 

Przekształcenie następuje decyzją Burmistrza Miasta. Prawomocną decyzję wnioskodawca zobowiązany jest 

ujawnić w księdze wieczystej. Koszt wpisu do KW wynosi 60,00 zł.  

 

*) niepotrzebne skreślić 

 

 

 

 

 

……………………………… 

                                                 
1 Z wykorzystaniem bonifikaty wynikającej z Uchwały nr XXII/145/2008 Rady Miasta Boguszowa-Gorc z dnia 28 kwietnia 

2008r. 



Data i miejscowość 

………………………….. 

                (imię i nazwisko) 

 

…………………………… 

                (adres zamieszkania) 

 

 

 

 

Ustalenie dochodu miesięcznego przypadającego na jednego członka rodziny w 

gospodarstwie domowym w celu przyznania bonifikaty od opłaty za przekształcenie 

użytkowania wieczystego w prawo własności. 

 

Zgodnie z art. 4 ust. 8 ustawy z 29 lipca 2005 r. o przekształceniu prawa użytkowania 

wieczystego w prawo własności nieruchomości (Dz.U z 2005 r. Nr 175, poz. 1459 oraz Dz.U. 

z 2007 r. Nr 191, poz. 1371).  

 

 

 

 
Wrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych (podstawa prawna art. 23 ust. 1 pkt. 1 i 2 oraz 

art. 24 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. – o ochronie danych osobowych (tekst jednolity Dz.U. z 2002 

r. Nr 101, poz. 926)  na potrzeby Urzędu Miejskiego w Boguszowie – Gorcach. Świadomy(a) 

odpowiedzialności karnej – art. 233 § 1 kodeksy karnego (Dz.U z 1997 r. Nr 88 poz.553), 

oświadczam, że złożyłem prawdziwe informacje i nie zataiłem(am) prawdy. 

 

            

        ……………………………………. 

         Podpis wnioskodawcy, wnioskodawców 

 

 

Lp. 

Imię i 

Nazwisko 

Data 

urodzenia 

Adres 

zameldowania 

Stosunek 

pokrewieństwa 

Zarobek 

miesięczny 

(brutto) 

Podpis Gł. 

Księgowego 

Pieczęć zakładu 

pracy lub szkoły 

1 
 

 

     

2 
 

 

     

3 
 

 

     

4 
 

 

     

5 
 

 

     

6 
 

 

     

7 

 

 

 

     


