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Zmiana 
 

Nazwa usługi:   
                       Przekształcenie prawa użytkowania  wieczystego w prawo własności 
 

Podstawa prawna: 
Ustawa z dnia 29 lipca 2005 r. o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego w prawo własności 
nieruchomości ( Dz. U. z  2012 r. poz.83) 
Kodeks Postępowania  Administracyjnego ( Dz. U.  z 2016 r.  poz. 23 ) 
 
 

Wymagane dokumenty: 
1. Wniosek  o przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości 
2.Załączniki: 
  *  aktualny odpis z księgi wieczystej, w której widnieje dana nieruchomość, 
  *  kserokopia dokumentu, na podstawie którego wnioskodawca nabył prawo użytkowania 
wieczystego gruntu objętego wnioskiem ( np. akt notarialny, orzeczenie sądowe o spadku itp. )  

Opłaty: 
 Podlega opłacie skarbowej w wysokości 10 zł. 

 
 

Przewidywany termin załatwienia sprawy 
 Od momentu zgromadzenia pełnej dokumentacji, w tym sporządzonej wyceny przez 

biegłego rzeczoznawcę majątkowego, przewidywany termin załatwienia sprawy to około 30 
dni. 

 

 Odpowiedzialność za załatwienie sprawy: 
 Nazwa Stanowiska: Kierownik Referatu – Janina Prasek 
 Nr pokoju  pok. 22 II piętro 
 Nr telefonu 48 375 67 93, wew. 19. 
 Godziny Pracy: poniedziałek, wtorek, czwartek, piątek w godz. od 730 do 1530 i środa od 830 do 1630 
 

 

Tryb odwoławczy: 
 Odwołanie wnosi się do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Piotrkowie 

Trybunalskim, za pośrednictwem Burmistrza Gminy i Miasta Drzewica, w terminie 14 dni od 
daty doręczenia decyzji. 

 

Uwagi: 
Z wnioskiem o przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności mogą wystąpić : 

 Osoby fizyczne i prawne będące w dniu 13 października 2005 roku użytkownikami 
wieczystymi  nieruchomości, 

 Osoby fizyczne i prawne będące właścicielami lokali, których udział w nieruchomości 
wspólnej obejmuje prawo użytkowania wieczystego i które prawo użytkowania wieczystego 
albo udział w tym prawie uzyskały po dniu 13 października 2005 r. 

 

Miejsce na notatki: 
 
 
UWAGA! Aktualność kart jest sprawdzana nie rzadziej niż raz na trzy miesiące. 
Urząd Gminy i Miasta w Drzewicy, 26-340 Drzewica, ul. Stanisława Staszica 22 


