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WNIOSEK 

o przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności 
 

  Wnoszę o przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności 

nieruchomości gruntowej położonej w Karczewie przy ul .......................................................... 

oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka nr ...............w obr...........o pow. ............m
2
, 

uregulowanej w KW nr ...............................................będącej w użytkowaniu wieczystym 

Karczew, dnia................................................ 

 

 

BURMISTRZ KARCZEWA 

 



od …..............roku w udziałach wynoszących 1)............... 2)..................... 3).................. 

4)................. 

  Użytkownikami wieczystymi w/w nieruchomości są: 

1)...................................................................................................................... 

 

2)...................................................................................................................... 

 

3)...................................................................................................................... 

 

4)...................................................................................................................... 

W przypadku następstwa prawnego (zbycie dziedziczenie), proszę wpisać poprzednich 

użytkowników wieczystych oraz tytuł prawny do prawa użytkowania wieczystego. 
 

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

 

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

 

 W przypadku pozytywnego rozpatrzenia wniosku zobowiązuje się do wpłacenia 

zaliczki na wykonanie wyceny nieruchomości oraz do uiszczenia opłaty za przekształcenie 

prawa użytkowania  wieczystego. 

 

 Jednocześnie wnoszę o: / właściwe podkreślić/ 

1. udzielenie 90% bonifikaty od opłaty z tytułu przekształcenia z uwagi na fakt, iż łączny 

dochód miesięczny ( brutto ) na jednego członka rodziny w gospodarstwie domowym 

nie przekracza przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w gospodarce narodowej za 

ostatnie półrocze roku poprzedzającego rok w którym wystąpiono z żądaniem 

przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości tj. 

...........roku 

2. udzielenie 50% bonifikaty od opłaty z tytułu przekształcenia z uwagi na fakt, iż 

uzyskałem prawo użytkowania wieczystego przed dniem 5 grudnia 1990r. -- jestem 

następcą prawnym 

w/w osoby. 

 

 Dodatkowo w przypadku ubiegania się o 90%  bonifikaty 

Oświadczenie o ilości członków rodziny w gospodarstwie domowym wraz z 

dokumentami potwierdzającymi fakt, iż dochód miesięczny na jednego członka rodziny w 

gospodarstwie domowym nie przekracza przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w 

gospodarce narodowej za ostatnie półrocze roku poprzedzającego rok, w którym wystąpiono z 

żądaniem przekształcenia. 

 

Podpisy wnioskodawców 

 

1 ........................................................ 

 

2. ....................................................... 

 

3. .......................................................
 

4. .......................................................


