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...................................... dnia  ..................................... 

 

          

 

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

      imię i nazwisko                         imię i nazwisko                                imię i nazwisko 

 

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

      imiona rodziców                       imiona rodziców                              imiona rodziców 

 

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

      adres zamieszkania                   adres zamieszkania                        adres zamieszkania 

 

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

Kod pocztowy, miejscowość  Kod pocztowy, miejscowość         Kod pocztowy, miejscowość 

 

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

    Numer  Pesel                                 Numer   Pesel                          Numer Pesel 

 

tel .kontaktowy: 

 

                                                                                             BURMISTRZ 

                                                                                             MIASTA I GMINY 

                                                                                             SWARZĘDZ 

 

 
 

Wniosek o przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo  

własności z zastosowaniem bonifikaty  / bez bonifikaty* 

(*niepotrzebne skreślić) 

 
 

Ja, niżej podpisany(a) zwracam się z wnioskiem o przekształcenie prawa użytkowania 

wieczystego w prawo własności: 

 

 nr geodezyjny ............................................................................................................ 

 z obrębu          ............................................................................................................ 

 o powierzchni ............................................................................................................ 

 położonej przy ulicy .................................................................................................. 

 

Nieruchomość wykorzystywana jest na cele ........................................................................ 

 

Dla nieruchomości prowadzona jest księga wieczysta numer .............................................. 

w Sądzie Rejonowym w Poznaniu, VI Wydział Ksiąg Wieczystych. 

 

Okres użytkowania wieczystego nieruchomości wynosi: 

 

 przez wnioskodawcę ............................. lat od .......................................................... 

 

Prawo użytkowania wieczystego powstało: 

 na mocy umowy notarialnej repertorium Nr.......................... z dnia .......................... 

 na mocy decyzji administracyjnej znak ................................ z dnia .......................... 

 na mocy orzeczenia sądu ...................................................... z dnia ........................... 
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Opłata skarbowa w wysokości 10,-zł 
 

 

 

Przedkładam(y) następujące załączniki: 

 potwierdzenie uiszczenia opłaty skarbowej, 

 oświadczenie o pokryciu kosztów wykonania operatu szacunkowego, 

  oświadczenie o spełnieniu wszystkich warunków  zawartych w Uchwale Nr 

IX/84/2015 Rady Miejskiej w Swarzędzu z dnia 28 kwietnia 2015 roku, § 3.               

w przypadku wniosku o przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo 

własności z zastosowaniem bonifikaty. 

 

 
Oświadczam(y), że podane dane są zgodne z prawdą oraz że jestem świadoma(y) 

odpowiedzialności karnej za fałszywe zeznania – art.233 ustawy z dnia 6 czerwca 1997r. 

Kodeks karny (Dz.U.Nr 88 poz. 553 z późniejszymi zmianami. 

 

 

 
 

 

 

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

                                                                     (podpis wnioskodawcy,  wnioskodawców) 

 

 

 

 

 


