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Karta usługi
Nazwa usługi:

Przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności
nieruchomości.
Podstawa prawna:

- Ustawa z dnia 29 lipca 2005 r. o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego
w prawo własności nieruchomości (Dz. U. z 2012r. poz. 83).
- Art. 1 ust. 1 pkt. 1 lit. a ustawy z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (Dz.
U. z 2015 r. poz. 783 ze zm.).
I. WYMAGANE DOKUMENTY:

- Wniosek o przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności
nieruchomości wraz z załącznikami, skierowany do Burmistrza Choszczna jako
organu właściwego do wydania decyzji w sprawie przekształcenia. W przypadku
gruntów będących przedmiotem współużytkowania wieczystego, wniosek składają
wszyscy współużytkownicy wieczyści.
Załączniki:
1. Aktualny zupełny odpis księgi wieczystej dla nieruchomości będącej
przedmiotem użytkowania wieczystego. Za aktualny uznaje się odpis wydany nie
wcześniej niż trzy miesiące od daty jego sporządzenia. W przypadku
przekształcenia prawa użytkowania wieczystego związanego z własnością lokalu
również zupełny odpis księgi wieczystej urządzonej dla lokalu.
2. Dokumenty uprawniające użytkownika wieczystego do nieodpłatnego
przekształcenia (np. decyzja wywłaszczeniowa, decyzja o przyznaniu działki
zamiennej i inne tytuły prawne).
3. W przypadku użytkownika wieczystego ubiegającego się o udzielenie 90%
bonifikaty od opłaty z tytułu przekształcenia należy załączyć:
 oświadczenie wnioskodawcy o uzyskanym dochodzie miesięcznym
przypadającym na jednego członka rodziny w gospodarstwie domowym za
ostatnie półrocze roku poprzedzającego rok złożenia wniosku i o ilości członków
rodziny stanowiących jego gospodarstwo domowe, zaświadczenia
o
dochodach za ten okres
4. Zaświadczenia potwierdzające dochody o których mowa w punkcie 3
5. Opłata skarbowa w wysokości 10,00 zł. od wydania decyzji o przekształceniu
płatna na konto Urzędu Miejskiego.
II. OPŁATY:

Opłata z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności
nieruchomości odpowiada wartości prawa własności nieruchomości pomniejszonej
o wartość prawa użytkowania wieczystego.
1. Od opłaty z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo
własności nieruchomości zabudowanych na cele mieszkaniowe albo
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przeznaczonych pod tego rodzaju zabudowę, Burmistrz Choszczna na wniosek
użytkownika wieczystego osoby fizycznej, której 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
(pomniejszony o potrącone od ubezpieczonych składki na ubezpieczenie
emerytalne, rentowe oraz chorobowe) – udziela 90% bonifikaty.
Na wniosek osób fizycznych, które prawo użytkowania wieczystego uzyskały
przed dniem 5 grudnia 1990 r. oraz ich następcom prawnym, Burmistrz
Choszczna udziela 35% bonifikaty od opłaty z tytułu przekształcenia.
Opłatę z tytułu przekształcenia należy uiścić na konto Urzędu Miejskiego
w terminie dwóch tygodni licząc od dnia kiedy decyzja została doręczona.
Ostateczna decyzja o przekształceniu podlega wpisowi do księgi wieczystej na
wniosek i koszt osoby, na rzecz której zostało przekształcone prawo
użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości.
Przekształcenie następuje nieodpłatnie na rzecz użytkowników wieczystych lub
ich następców prawnych, którym oddano nieruchomość w użytkowanie
wieczyste w zamian za wywłaszczenie lub przejęcie nieruchomości gruntowej na
rzecz Skarbu Państwa na podstawie innych tytułów przed dniem 5 grudnia 1990
r.

III. TERMIN ODPOWIEDZI:

Do 3 miesięcy
W przypadku niezałatwienia sprawy w w/w terminie, zgodnie z art. 36 ustawy § 1
ustawy z dnia 14.06.1960r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2016
roku poz. 23) Burmistrz Choszczna, zobowiązany jest zawiadomić o tym
wnioskodawcę, podając przyczynę zwłoki i wskazując nowy termin załatwienia sprawy.
IV. TRYB ODWOŁAWCZY:

Odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego za pośrednictwem organu w
terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji.
V. UWAGI:

Do wystąpienia z żądaniem przekształcenia prawa użytkowania wieczystego
w prawo własności uprawnione są:
1. Osoby fizyczne będące w dniu 13 października 2005 r. użytkownikami
wieczystymi nieruchomości zabudowanych na cele mieszkaniowe lub
zabudowanych garażami albo przeznaczonych pod tego rodzaju zabudowę oraz
nieruchomości rolnych.
2. Osoby fizyczne będące w dniu 13 października 2005 r. użytkownikami
wieczystymi nieruchomości, niezależnie od jej przeznaczenia, jeżeli użytkowanie
wieczyste uzyskały w zamian za wywłaszczenie lub przejęcie nieruchomości
gruntowej na rzecz Skarbu Państwa na podstawie innych tytułów, przed dniem 5
grudnia 1990 r.
3. Osoby fizyczne i prawne będące właścicielami lokali, których udział w
nieruchomości wspólnej obejmuje prawo użytkowania wieczystego ( do tych

URZĄD MIEJSKI W CHOSZCZNIE
NR
pokój nr
2

Wydział Nieruchomości i Rolnictwa
Tel. 95 765 93 41
Kancelaria Ogólna czynna jest od pon- śr., pt. od godziny 7:30 do 15:30
oraz w czw. od godziny 7:30 do 18:00. tel. 95 765 9300, email:
eurzad@choszczno.pl, www.choszczno.pl

osób stosuje się przepisy ustawy mimo nabycia prawa użytkowania wieczystego
po dacie 13 października 2005r.). W tym przypadku z żądaniem przekształcenia
występują wszyscy współużytkownicy wieczyści, a w razie braku zgody stosuje
się odpowiednio art.199 Kodeksu cywilnego.
4. Spółdzielnie mieszkaniowe będące właścicielami budynków mieszkalnych lub
garaży.
5. Następcy prawni osób wymienionych wyżej.
II. Zwrot udzielonej bonifikaty od opłaty:
1. Jeżeli osoba, na rzecz której zostało przekształcone prawo użytkowania
wieczystego w prawo własności nieruchomości z przyznaniem bonifikaty, przed
upływem pięciu lat licząc od dnia przekształcenia zbędzie lub wykorzysta
nieruchomość na inne cele niż cele, które stanowiły podstawę udzielenia
bonifikaty, zobowiązana będzie do zwrotu kwoty równej udzielonej bonifikacie po
jej waloryzacji,
2. Powyższe nie dotyczy:
 osoby bliskiej, przez którą należy rozumieć zstępnych (dzieci, wnuki prawnuki),
wstępnych (rodzice, dziadkowie, pradziadkowie), rodzeństwo, dzieci rodzeństwa,
małżonka, osoby przysposabiające i przysposobione oraz osobę, która
pozostaje ze zbywcą faktycznie we wspólnym pożyciu,
 spółdzielni mieszkaniowej w przypadku ustanowienia odrębnej własności na
rzecz członków oraz właścicieli lokali, którym przekształcono udział w prawie
użytkowania wieczystego w prawo własności,
3. Od żądania zwrotu bonifikaty Burmistrz może odstąpić w szczególnie
uzasadnionych przypadkach, za zgodą Rady Miejskiej Choszczna.

