
Warszawa, dnia ….................................. 

 
Miasto st. Warszawa 
Urząd Dzielnicy Wola 
Wydział Gospodarki i Obrotu 
Nieruchomościami dla Dzielnicy Wola 
Al. Solidarności 90, Warszawa 

 
 

WNIOSEK 

o przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości 
 
Na podstawie ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego                   
w prawo własności nieruchomości (t.j. Dz. U. z 2012 r. poz. 83 ze zm.) 
 

 

DANE OSOBOWE WNIOSKODAWCY 

IMIONA: IMIONA: 

NAZWISKO: NAZWISKO: 

IMIONA RODZICÓW: IMIONA RODZICÓW: 

ADRES KORESPONDENCYJNY: ADRES KORESPONDENCYJNY: 

PESEL: PESEL: 

TELEFON: TELEFON: 

 

wnoszę/-imy o przekształcenie prawa użytkowania wieczystego nieruchomości, dla której Sąd Rejonowy 

dla Warszawy Mokotowa X Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi KW o nr ………….……………………..  

w prawo własności nieruchomości, w związku z udziałem w gruncie związanym z prawem odrębnej 

własności lokalu mieszkalnego nr …… położonego w Warszawie przy ul. …………………………………. 

dla którego prowadzona jest księga wieczysta o 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 który mowa w pkt. 1. 

3. Wnoszę/-imy o (zakreślić właściwe pole wyboru): 

X zastosowanie bonifikaty przy przekształceniu prawa użytkowania wieczystego w prawo własności 

nieruchomości gruntowej w wysokości: 

X 95% - osobom fizycznym i spółdzielniom mieszkaniowym od opłaty z tytułu przekształcenia 

prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości zabudowanych budynkami 

mieszkalnymi lub garażami, 

□ 99% - osobom fizycznym i spółdzielniom mieszkaniowym, które wniosły opłatę za cały 99 letni 

okres użytkowania wieczystego, od opłaty z tytułu przekształcenia prawa użytkowania 

wieczystego w prawo własności nieruchomości zabudowanych budynkami mieszkalnymi lub 

garażami. 

    □ nieodpłatne przekształcenie prawa wieczystego użytkowania w prawo własności zgodnie z art.5 ust.        

1 i 2 ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego w prawo 

własności nieruchomości. 



4. Oświadczam/-my, że nie zalegam z zobowiązaniami pieniężnymi wobec m. st. Warszawy 

związanymi z prawem użytkowania wieczystego stanowiącym przedmiot przekształcenia. 

5. Wyrażam/-my zgodę na wykonanie operatu szacunkowego dla nieruchomości opisanej we 

wniosku. Jednocześnie zobowiązuję/-my się pokryć koszty związane z przekształceniem prawa 

użytkowania wieczystego w prawo własności. 

6. Oświadczam/-my, że podane przeze mnie/nas dane są zgodne z prawdą oraz że jestem/-śmy 

świadom -y/-i odpowiedzialności karnej za składnie fałszywe zeznania – art. 233 ustawy z dnia 

6 czerwca 1997r. Kodeks karny (Dz. U. z 2016 r.,  poz. 1137 ze zm.).  

 

Załączniki  

• odpis z księgi wieczystej nr ............................................................................................................ 

• akt notarialny lud decyzja na podstawie której ustanowione zostało prawo użytkowania 

wieczystego ...................................................................................................................................... 

• opłata skarbowa za wydanie decyzji administracyjnej 10 zł. 

• inne dokumenty ................................................................................................................................ 

 

 

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

/podpis/-y wnioskodawcy/ -ów  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


