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WNIOSEK O PRZEKSZTAŁCENIE PRAWA UŻYTKOWANIA WIECZYSTEGO  

W PRAWO WŁASNOŚCI NIERUCHOMOŚCI 

 

     Proszę wypełnić drukowanymi literami 

 

Imię/Nazwa firmy/Nazwa organizacji                                                                         Miejscowość 

                                                                                                                 

Nazwisko/ Nazwa firmy/Nazwa organizacji                                                                                                            Ulica    

                                                                                                                                     

 

 

Nazwisko/ Nazwa firmy/Nazwa organizacji                                                                                                            Kod pocztowy                                              Nr Domu                          Nr Lokalu 

                                                                                                                                                                                                                                            

 

          
Nr  telefonu 

 

 

 

 

Burmistrz Miasta Bierunia 

ul. Rynek 14 

43-150 Bieruń 

 

Na podstawie ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego w prawo 

własności nieruchomości (t.j. Dz.U. z 2012 r poz. 83 z późn. zm.) wnoszę/wnosimy* o przekształcenie prawa 

użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości położonej w Bieruniu, przy  

ul. .............................................., oznaczonej geodezyjnie jako działka/i nr ...................................................., 

karta mapy ........., obręb ..............................................., o powierzchni ........................................, dla której/ych 

prowadzona jest księga wieczysta nr...................................... Sądu Rejonowego w ........................................  

Prawo użytkowania wieczystego przysługuje wnioskodawcy/wnioskodawcom na podstawie:  

................................................................................................................................................................................ 
/rodzaj i data dokumentu, np.: notarialna umowa kupna-sprzedaży, darowizny...../ 

 

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

Opłatę z tytułu przekształcenia użytkowania wieczystego w prawo własności zobowiązuję/zobowiązujemy* się 

uiścić jednorazowo/w ratach na ......... lat* 

Decyzję odbiorę/odbierzemy osobiście/przesłać za pośrednictwem poczty*. 

 

 

       ................................................................................... 
podpis/y wnioskodawcy/ów – wszystkich 

współużytkowników wieczystych 
 

 

 

 

Bieruń, dnia       -       -   

                                                                                                                        

                                                                                                                         

                                                                                                                    



Załączniki: 

1. Opłata skarbowa za wydanie decyzji – 10 zł. 
 

 Jeżeli wnioskodawca jest następcą prawnym, dodatkowo: 

2. Przy następstwie prawnym z tytułu dziedziczenia – prawomocne postanowienie Sądu o stwierdzeniu nabycia praw do 

spadku po uprawnionym użytkowniku wieczystym. 

3. Przy nabyciu umownym – potwierdzenie wpisu do księgi wieczystej. 

W przypadku wniosku o nieodpłatne przekształcenie, dodatkowo: 

4. Kopia dokumentu potwierdzającego wywłaszczenie lub przejęcie nieruchomości na rzecz Skarbu Państwa przed 

dniem 5 grudnia 1990r. (decyzja, akt notarialny, orzeczenie sądu). 

 
 

 
* niepotrzebne skreślić 

 

OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH 

Administratorem danych osobowych jest Burmistrz Miasta Bierunia z siedzibą w Bieruniu, przy ul. Rynek 14. 

Osobą do kontaktu w sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych jest Inspektor Ochrony Danych 

(adres e-mail: iod@um.bierun.pl ). Przetwarzanie danych jest obowiązkowe w celu realizacji uprawnień i spełnienia 

obowiązków określonych przepisami prawa lub w celu wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym 

lub w ramach sprawowania władzy publicznej – wydanie decyzji w sprawie przekształcenia 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 oraz Ustawa z dnia 14 

czerwca 1960r. Kodeks Postępowania Administracyjnego. Dane nie będą udostępniane podmiotom innym niż 

upoważnione do ich przetwarzania na podstawie przepisów prawa. Odbiorcami danych mogą być strony podmioty 

upoważnione na podstawie przepisów prawa oraz strony postępowania. Dane będą przechowywane jedynie w 

okresie niezbędnym do spełnienia celu, dla którego zostały zebrane lub w okresie wskazanym przepisami prawa. 

Podanie danych jest wymogiem ustawowym w celu wydanie decyzji w sprawie przekształcenia prawa użytkowania 

wieczystego w prawo własności nieruchomości, a niepodanie danych może skutkować odmową rozpatrzenia 

złożonego wniosku. Przetwarzanie danych odbywa się zgodnie z przepisami rozporządzenia Parlamentu 

Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z 

przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 

95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE. L Nr 119, str. 1). 

Osoba, której dane są przetwarzane, posiada prawo dostępu do treści swoich danych, żądania ich sprostowania, 

usunięcia lub ograniczenia przetwarzania oraz wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, w przypadkach i na 

zasadach przewidzianych prawem. Osoba, której dane są przetwarzane, posiada ponadto prawo skargi do organu 

nadzorczego (Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych) na przetwarzanie niezgodne z przepisami prawa. 
 

 

 


