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KARTA USŁUG NR ZRG/04 

Przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo 

własności nieruchomości 

Podstawa prawna -- Ustawa z dnia 29 lipca 2005 roku o przekształceniu prawa 
użytkowania wieczystego w prawo własności (tj. Dz.U. z 2012 r. 
poz. 83 ze zm.). 

 
-- Ustawa z dnia 27 sierpnia 1997 r. o gospodarce 

nieruchomościami (Dz. U. z 2015 r. poz. 782 ze zm.). 
 
- - Uchwała nr 71/XIX/2012 Rady Miejskiej w Piławie Górnej z 

dnia 27 marca 2012 r. w sprawie warunków udzielenia bonifikat 
od opłat z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego   
w prawo własności nieruchomości 

Komórka 

odpowiedzialna 

Zespół Samodzielnych Stanowisk Infrastruktury Miejskiej (ZIM) 

Osoba właściwa do 

załatwienia sprawy 

Inspektor ds. rolnictwa i ewidencji działalności gospodarczej 
(ZRG) (pokój nr 18) tel. 74 832 49 14 

Sposób załatwienia 

sprawy 

Wniosek złożyć można w Urzędzie Miasta w Piławie Górnej               
ul. Piastowska 69 w Biurze Obsługi Klienta (pok.17) 

Wymagane dokumenty - Wniosek o przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w 
prawo własności nieruchomości 
- Akt notarialny lub inny dokument potwierdzający nabycie 
użytkowania wieczystego 
- potwierdzenie uiszczenia opłaty skarbowej 

Opłata skarbowa 10 zł – wniosek. 
 

Czas załatwienia sprawy 2 miesiące. 
 

Tryb odwoławczy Od wydanej decyzji służy stronie prawo wniesienia odwołania do 
Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Wałbrzychu za 
pośrednictwem Burmistrza Piławy Górnej, w terminie 14 dni od 
dnia jej doręczenia.  

Inne informacje Osoby fizyczne i prawne będące w dniu 13 października 2005 r. 
użytkownikami wieczystymi nieruchomości (lub ich następcy 
prawni) mogą wystąpić z żądaniem przekształcenia prawa 
użytkowania wieczystego tych nieruchomości w prawo 



własności. 
Art. 2  
1. W przypadku współużytkowania wieczystego z żądaniem 
przekształcenia występują wszyscy współużytkownicy wieczyści, 
z zastrzeżeniem ust. 2. 
2. Z żądaniem przekształcenia mogą wystąpić współużytkownicy 
wieczyści, których suma udziałów wynosi, co najmniej połowę. 
Jeżeli co najmniej jeden współużytkownik wieczysty zgłosi 
sprzeciw wobec złożonego wniosku o przekształcenie, właściwy 
organ zawiesza postępowanie.  
 
W księgach wieczystych musi być uregulowany stan prawny 
nieruchomości tj. w przypadku następstwa prawnego po osobach 
zmarłych winno być przeprowadzone postępowanie spadkowe i 
ujawnione w księdze wieczystej. 
W przypadku wspólnot mieszkaniowych niezbędnym jest 
dołączenie również aktualnych odpisów z ksiąg wieczystych 
lokalowych (oryginały). 

Formularze do pobrania Wniosek o przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w 
prawo własności. 

Opracował: Joanna Domagła 

Sprawdził: Sekretarz Gminy 

Zatwierdził: Burmistrz Piławy Górnej 

 

 

 
 


