……………………………………….....…

Paczków, ….....-…….-…….. r.

(imię i nazwisko wnioskodawcy)

………………………………………..……
(imiona rodziców)

…………………………………...…..……
(adres zamieszkania)
PESEL

……………………………..……...

TELEFON

…………………………………

Burmistrz Gminy Paczków

………………………………………...…
(imię i nazwisko wnioskodawcy)

……………………………………………
(imiona rodziców)

…………………………………...…..……
(adres zamieszkania)
PESEL

……………………………..……...

TELEFON

………………………..……..…

WNIOSEK
o przekształcenie udziału prawa użytkowania wieczystego w udział w prawie własności nieruchomości.
1.

Jako współużytkownik wieczysty gruntu, stanowiącego własność Gminy Paczków, na podstawie ustawy z

dnia 29 lipca 2005 r. o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości (j. t. Dz. U.
z 2012 r., poz. 83 z późn. zm.) wnoszę/-simy/* o przekształcenie przysługującego mi/nam/* udziału w wysokości
…………... w prawie użytkowania wieczystego w udział w prawie własności do nieruchomości gruntowej
zabudowanej

budynkiem

………………….………

nr

………………………….,
…….

o

pow.

………..

w

którym

m2,

położonej

jestem
w

właścicielem

garażu/lokalu*

…………………………….

przy

ul.

………………………… oznaczonej ewidencyjnie, jako działka nr ………………….. o powierzchni ………………. ha, i
ujawnionej w księdze wieczystej Kw nr ……………………………..……., prowadzonej przez Sąd Rejonowy w Nysie –
Wydział V Ksiąg Wieczystych.
Prawo własności mojego lokalu mieszkalnego/użytkowego/garażu* ………………………. jest ujawnione w księdze
wieczystej Kw nr …………….., prowadzonej przez Sąd Rejonowy w Nysie – Wydział V Ksiąg Wieczystych.
2.

Odrębna własność lokalu mieszkalnego/użytkowego/garażu oraz udział w użytkowaniu wieczystym gruntu

stanowiącego

wyżej

opisaną

nieruchomość

powstały

na

mocy

umowy

sprzedaży

lokalu

mieszkalnego/użytkowego/garażu i użytkowania wieczystego gruntu z dnia ……………………………………..
3.

Przysługujące prawa nabyte zostały w wyniku:

-

na mocy umowy sprzedaży/darowizny/zamiany repetytorium Nr ………………….. z dnia ………………..*

-

dziedziczenia na podstawie postanowienia Sądu ………………………………z dnia ……………….. sygn. akt
…………………………… w sprawie stwierdzenia nabycia spadku.*

4.

Wnoszę/-simy/* o:
Udzielenie bonifikaty od opłaty z tytułu przekształcenia zgodnie z Uchwałą Nr XVI/115/2012 Rady Miejskiej w
Paczkowie z dnia 2 lutego 2012 r.

Oświadczam, że zgodnie z treścią ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002
r. Nr 101, poz. 926, ze zm.) wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych zawartych we wniosku.
……………………..…………..…….
(podpis wnioskodawcy/-ców)

Załączniki:
odpis z księgi wieczystej Kw ………………………….urządzonej dla ww. lokalu, z którym związany jest udział w użytkowaniu
wieczystym gruntu (z ostatnich 3 miesięcy)
akt notarialny lub odpis postanowienia Sądu
inne dokumenty....................................................................................................................... .....
opłata skarbowa za wydanie decyzji administracyjnej – 10,00 zł - płatna w kasie Urzędu (w odniesieniu do nieruchomości
wielolokalowych lub w przypadku współużytkowania wieczystego w częściach ułamkowych wnosi się wspólną opłatę od
nieruchomości gruntowej w kwocie: 1x10,00 zł)
opłata skarbowa za złożenie dokumentu stwierdzającego udzielenie pełnomocnictwa – 17 zł
*- niepotrzebne skreślić

