Choszczno, dnia.........................................
Imię, nazwisko..........................................................................................
Imiona rodziców......................................................................................
Adres zamieszkania.................................................................................
Kod pocztowy, miejscowość....................................................................
Numer PESEL.........................................................................................
Nr. tel.......................................................................................................
Imię, nazwisko..........................................................................................
Imiona rodziców......................................................................................
Adres zamieszkania.................................................................................
Kod pocztowy, miejscowość....................................................................
Numer PESEL........................................................................................
Nr. tel.......................................................................................................
Imiona, nazwiska i adresy
formularzach wniosku.

pozostałych

współużytkowników

należy

załączyć

na

osobnym

arkuszu

lub

kolejnych

Burmistrz Choszczna
ul. Wolności 24
73-200 CHOSZCZNO
WNIOSEK
o przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości
A. Dane dotyczące nieruchomości (wypełniają wszyscy wnioskodawcy)
Na podstawie art. 1 ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku (Dz. U. 2012, poz. 83 ze zm.) wnosze/-imy
o

przekształcenie

prawa

użytkowania

wieczystego

nieruchomości,

ustanowionego

w dniu......................................................, na podstawie......................................................................................
- zabudowanej: na cele mieszkaniowe / usługowe / garażami / inne …..............................................................
- przeznaczonej: pod zabudowę mieszkaniową / usługową / na cele rolne / inne...............................................
/ właściwe podkreślić /,
w prawo własności nieruchomości oznaczonej numerem ewidencyjnym działki.............................................
położonej w.................................................przy ul...........................................nr..............lokal.....................
Dla nieruchomości prowadzona jest przez Sąd Rejonowy w Choszcznie V Wydział Ksiąg Wieczystych
księga wieczysta nr ….......................................................... (stary nr księgi....................................................)
B. Okres użytkowania wieczystego nieruchomości wynosi:
przez wnioskodawcę.........................................lat tj. od roku..............i ustanowiony do roku...........................
przez jego poprzedników prawnych................................................ lat tj. od roku...............................................

C. Nabycie wtórne {wypełniają wyłącznie wnioskodawcy, którzy nabyli istniejące już prawo użytkowania
wieczystego, w przeciwnym wypadku skreślić)
Prawo użytkowania wieczystego związane z prawem własności budynku stanowiącego odrębną
nieruchomość nabyłem/-am dn. …...................................., na podstawie......................................................
….....................................................................................................................(w załączeniu ksero dokumentu).
D. Bonifikaty (*) (wypełniają osoby zainteresowane udzieleniem bonifikaty stosownie do
uprawnień z art. 4 ust. 7 pkt 2 ww. ustawy; po łącznym spełnieniu warunków wynikających
z obowiązującej Uchwały Rady Miejskiej w Choszcznie)
Wnoszę o udzielenie bonifikaty od opłaty za przekształcenie prawa użytkowania wieczystego
w prawo własności nieruchomości, oświadczając jednocześnie, że:
1) przedmiotowa nieruchomość jest zabudowana i wykorzystywana wyłącznie do celów mieszkaniowych
oraz lokal, z którym związany jest' udział w prawie użytkowania wieczystego wykorzystywany jest
jedynie na cele mieszkaniowe.
2) nie zalegam/-y z zobowiązaniami pieniężnymi związanymi z prawem użytkowania wieczystego
nieruchomości będącej przedmiotem wniosku o przekształcenie oraz podatkami wobec Gminy
Choszczno.
3) deklaruję/-my jednorazowe wniesienie całej opłaty z tytułu przekształcenia prawa użytkowania
wieczystego w prawo własności.
Niezaznaczenie poła traktowane będzie jako deklaracja przekształcenia za 100% ceny!!!
E. Rozłożenie na raty (*) (wypełniają osoby nie ubiegające się o bonifikatę, opłatą rozkłada się
na czas nie krótszy niż 10 lat i nie dłuższy niż 20 lat, chyba że wnioskodawca wystąpi o okres
krótszy niż 10 lat).
Wnoszę o rozłożenie opłaty z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego
w prawo własności nieruchomości na raty roczne na................................ lat (wierzytelność z tytułu
rozłożenia opłat)-1 na raty podlega zabezpieczeniu hipoteką przymusową).
Niezaznaczenie pola traktowane będzie jako deklaracja jednorazowego wniesienia całej opłaty!!!

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

podpisy wnioskodawcy/-ów
Załączniki (poz. 1-3 – obowiązkowe):
1) Odpis z księgi wieczystej nr.......................................
2) Odpis z księgi wieczystej lokalu, z którym związany jest udział w użytkowaniu wieczystym gruntu
(wprzypadku ubiegania się o bonifikatę).

3) Dowód uiszczenia opłaty skarbowej za wydanie decyzji w kwocie 10 złotych na konto Urzędu
Miejskiego w Choszcznie nr 83 8359 0005 0028 9098 2000 0005.
4) Inne dokumenty............................................................................................................................................
Uwaga:
1) W przypadku współużytkowania wieczystego w częściach ułamkowych, do pozytywnego rozpatrzenia
konieczne jest złożenie wniosków przez wszystkich współużytkowników wieczystych.
Odpis księgi wieczystej powinien być aktualny co do treści.

(*) - należy wybrać jedno zaznaczając „X" w polu wyboru

X

