
1)  ...................................     Krzemieniewo, ............................... 
    (Nazwisko i imię) 

     .................................... 
         (adres) 

2)  ........................................... 
     (nazwisko i imie) 

       ........................................... 

            (adres)       WÓJT  GMINY 
        KRZEMIENIEWO 
Telefon ....................................... 

 
 

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 ze 
zmianami), wnoszę o przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo 
własności w odniesieniu do zabudowanej/niezabudowanej nieruchomości gruntowej    
stanowiącej   własność   Gminy  Krzemieniewo,   oznaczonej   jako   działka  
nr ......................... położonej w ....................................................... 
 
1. Dane osobowe wnioskodawcy:  
 
a) ......................................................................................................................................  

(imię i nazwisko)     (imiona rodziców) 
 

............................................................................................................................................. 
  (adres zamieszkania)     (kod) 
 

............................................................................................................................................. 
  (PESEL)      NIP – nr identyfikacji podatkowej 

 
b) ......................................................................................................................................  

(imię i nazwisko)     (imiona rodziców) 
 

............................................................................................................................................. 
  (adres zamieszkania)     (kod) 
 

............................................................................................................................................. 
  (PESEL)      NIP – nr identyfikacji podatkowej 

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

jako działka nr ...................... o pow. ........................ położona jest w  ............................. 

obręb ........................................... .W/w nieruchomość posiada urządzoną Księgę 



Wieczystą nr .......................... w Sądzie Rejonowym w Gostyniu – Wydział Ksiąg 

Wieczystych.  

Na w/w nieruchomość prawo użytkowania wieczystego ustanowione zostało na 
podstawie  .......................................................................................................................... 
   (akt notarialny, decyzja administracyjna, orzeczenie sądu)    
 

z dnia ............................. dla  ............................................................................................. 
     (imię i nazwisko użytkownika wieczystego) 
 

............................................................................................................................................. 
 

 
 
Wnoszę  o ustalenie opłaty  za przekształcenie użytkowania wieczystego  w prawo 
własności  i ustaloną opłatę wpłacę:  
jednorazowo,  w ............. ratach rocznych wraz z oprocentowaniem przy zastosowaniu 
stopy procentowej równej stopie redyskonta weksli stosowanej przez Narodowy Bank 
Polski.  
 
 
          .................................. 
 
          .................................. 
 
Z a ł ą c z n i k i :  
1. odpis KW nr ............................. 

2. inne .......................................... 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
U w a g a  ! 
1. za wydanie decyzji kończącej postępowanie wszczęte wnioskiem  organ pobiera 

opłatę skarbową w wysokości 10,- zł ,którą należy wpłacić na konto Urzędu Gminy 
Krzemieniewo  nr 10 1060 0076 0000 4023 6004 5150 w BPH S.A. Oddział Leszno 
lub w kasie Urzędu Gminy.  


