
Ornontowice,......................

Urząd Gminy Ornontowice
ul. Zwycięstwa 26 a
43-178 ORNONTOWICE

WNIOSEK  O  PRZEKSZTAŁCENIE  PRAWA  U ŻYTKOWANIA  WIECZYSTEGO
W  PRAWO  WŁASNOŚCI  NIERUCHOMO ŚCI

Na podstawie art. 1 Ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości
(tj. Dz. U. z 2012 r. poz. 83 z późn. zm.)

DANE OSOBOWE WNIOSKODAWCY

IMIONA: IMIONA:

NAZWISKO: NAZWISKO:

IMIONA RODZICÓW: IMIONA RODZICÓW:

ADRES: ADRES:

PESEL: PESEL:

TELEFON: TELEFON:
zwracam/y/ się z prośbą o przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości :

• położonej w Ornontowicach przy ulicy.............................................., działka nr ............……………... o pow. ...……………...............m2

• dla  nieruchomości  prowadzona  jest  przez  Sąd  Rejonowy  w  Mikołowie  Wydział  Ksiąg  Wieczystych:

księga wieczysta nr.....................................…

1. Prawo użytkowania wieczystego przysługuje na podstawie:

…………………………………………………………………………………………………………
(rodzaj i data dokumentu, np. umowa notarialna, postanowienie sądowe, decyzja administracyjna)

2.  Nieruchomość  jest  wykorzystywana  na  cel:………………………………………………….i  następuje  to  zgodnie  z  warunkami  określonym

w dokumencie, o którym mowa w pkt. 1.

3. Wnoszę/-imy o:*

□ zastosowanie bonifikaty przy przekształceniu prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości gruntowej.

4.  Oświadczam/-my,  że  nie  zalegam/-y  ze  zobowiązaniami  pieniężnymi  wobec  Gminy  Ornontowice  związanymi  z  prawem  użytkowania

wieczystego stanowiącym przedmiot przekształcenia.*

5. Wyrażam/-my zgodę na sporządzenie operatu szacunkowego dla nieruchomości opisanej we wniosku. W sytuacji wycofania się wniosku i po

poniesieniu przez Gminę Ornontowice kosztów sporządzenia operatu szacunkowego, wnioskodawca zobowiązuje się pokryć koszty  sporządzenia

operatu.  Wycofanie  się  wnioskodawcy  z  przyczyny  niezależnej  od  wnioskodawcy  (siła  wyższa,  stanowisko  negatywne  Gminy)  wyłącza

odpowiedzialność wnioskodawcy ze zwrotu powyższych kosztów. 

6. Opłatę za przekształcenie prawa wieczystego użytkowania w prawo własności uiszczę/-śmy w całości, przelewem bankowym na konto Gminy

Ornontowice. 

7. Oświadczam/-my, że podane przeze mnie/nas dane są zgodne z prawdą oraz że jestem/-śmy świadom-y/-i odpowiedzialności karnej za składanie

fałszywszego zeznania - art. 233 Ustawy z dnia 6 czerwca 1997r. Kodeks karny (Dz. U. Z z 1997 r.  88 poz. 533 z późn.zm).*

………………...…………………………...
                                                        (czytelny podpis)
* niepotrzebne skreślić
Do wniosku załączam /y/:

1. Aktualny odpis z księgi wieczystej nieruchomości będącej przedmiotem przekształcenia (tyko w przypadku księgi, która nie występuje w
formie elektronicznej), 
2. Kopia dokumentu będącego podstawą prawną nabycia prawa użytkowania wieczystego,

Uwagi :
1. Dokonanie czynności urzędowej podlega opłacie skarbowej w wysokości 10,00 zł na podstawie Ustawy z dnia 16 listopada 2006 roku o

opłacie skarbowej (tj. Dz. U.  z 2015 r, poz. 783 z późn. zm.). Opłaty dokonuje się przelewem na konto Gminy. 


