KARTA USŁUGI
GG.6826
Urząd Miejski
w
Koluszkach

Przekształcenie prawa użytkowania wieczystego
w prawo własności

Komórka
organizacyjna:

Data zatwierdzenia:

Referat Zagospodarowania Przestrzennego i Gospodarki
Nieruchomościami

Tel./Fax:
tel i fax: 44 725-67-53; 44 725 67-54; 44 714-58-15
PODSTAWA PRAWNA
• ustawa z dnia 20 lipca 2018 r. o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego gruntów zabudowanych na cele
mieszkaniowe w prawo własności tych gruntów (Dz. U. z 2020 roku poz. 2040),
• ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2020 roku, poz.1990 z późniejszymi zmianami)
WYMAGANE DOKUMENTY
1. Nie jest wymagany wniosek.
2. Nie jest wymagana zgoda pozostałych współużytkowników wieczystych (właścicieli lokali).
3. Zaświadczenie zostanie wydane i doręczone z urzędu.
4. W przypadku zamiaru jednorazowego wniesienia opłaty przekształceniowej - wypełniony wniosek (druk do pobrania pokój nr
208 lub na stronie internetowej www.koluszki.pl).
OPŁATY
Roczna opłata przekształceniowa. Wysokość opłaty jest równa wysokości opłaty rocznej z tytułu użytkowania wieczystego, która
obowiązywałaby w dniu przekształcenia (co do zasady w dniu 1 stycznia 2019 r.). Opłata jest wnoszona przez okres 20 lat, licząc od
dnia przekształcenia. Właściciel gruntu w każdym czasie trwania obowiązku wnoszenia opłaty może zgłosić właściwemu organowi
na piśmie zamiar jednorazowego jej wniesienia w kwocie pozostającej do spłaty. Po wniesieniu wszystkich opłat rocznych albo
opłaty jednorazowej, właściwy organ wydaje z urzędu, w terminie 30 dni od dnia wniesienia opłaty rocznej albo opłaty
jednorazowej, zaświadczenie o ich wniesieniu, które właściciel gruntu załącza do wniosku o wykreślenie w dziale III księgi wieczystej
wpisu roszczenia o opłatę.
Za przekształcenie opłaty nie wnoszą: parki narodowe, osoby fizyczne lub ich spadkobiercy oraz spółdzielnie mieszkaniowe,
w przypadku gdy wniosły jednorazowo opłaty roczne za cały okres użytkowania wieczystego, osoby fizyczne lub ich spadkobiercy
oraz spółdzielnie mieszkaniowe gdy użytkowanie wieczyste uzyskały na podstawie art. 7 dekretu z dnia 26 października 1945 r.
o własności i użytkowaniu gruntów na obszarze m. st. Warszawy, innych tytułów prawnych, w zamian za wywłaszczenie lub
przejęcie nieruchomości gruntowej na rzecz Skarbu Państwa przed dniem 5 grudnia 1990 r.
TERMIN ZAŁATWIENIA SPRAWY
Z urzędu właściwy organ wydaje zaświadczenie nie później niż w terminie 12 miesięcy od dnia przekształcenia. Na wniosek
właściciela w terminie 4 miesięcy od dnia otrzymania wniosku.
MIEJSCE ZŁOŻENIA DOKUMENTÓW
Dokumenty można złożyć w:
• Kancelarii Urzędu Miejskiego w Koluszkach ul. 11 Listopada 65 (parter) w następujących godzinach:
w poniedziałki, środy i czwartki w godz. 8:00 – 16:00;
we wtorki w godz. 8:00 – 17:00;
w piątki w godz. 8:00 – 15:00,
• lub przesłać pocztą na adres: Urząd Miejski w Koluszkach, 95-040 Koluszki, ul. 11 Listopada 65.
OSOBY DO KONTAKTU
•
Bożena Gąsiorek - Inspektor w Referacie Zagospodarowania Przestrzennego i Gospodarki Nieruchomościami
II piętro pok. 208 tel. 44 725 67 54
• Marcin Cieślik - Inspektor w Referacie Zagospodarowania Przestrzennego i Gospodarki Nieruchomościami
II piętro pok. 208 tel. 44 725 67 53
DOKUMENT WYJŚCIOWY
Zaświadczenie potwierdzające przekształcenie prawa użytkowania wieczystego gruntu zabudowanego na cele mieszkaniowe
w prawo własności gruntu.
TRYB ODWOŁAWCZY
Ustawa nie przewiduje możliwości wniesienia odwołania, czy zażalenia od zaświadczenia o przekształceniu. Jeśli natomiast

właściciel gruntu nie zgadza się z zawartą w zaświadczeniu informacją o wysokości i okresie wnoszenia opłaty, może złożyć wniosek
o ustalenie wysokości lub okresu wnoszenia tej opłaty w drodze decyzji w ciągu 2 miesięcy od dnia doręczenia zaświadczenia.
INNE INFORMACJE (UZUPEŁNIAJĄCE)
Brak.

Pieczątka kancelarii i data wpływu wniosku

Koluszki, dnia ……………………………..
…………………………………………………………..
(imię i nazwisko)
………………………………………………………….
(adres)
…………………………………………………………..
(nr telefonu)
…………………………………………………………..
(PESEL)

Urząd Miejski w Koluszkach
ul. 11 Listopada 65
95-040 Koluszki

ZGŁOSZENIE
zamiaru wniesienia opłaty jednorazowej
Na podstawie art. 7 ust. 7 i 8 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. o przekształceniu prawa użytkowania
wieczystego gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe w prawo własności tych gruntów
(Dz. U. z 2020 r. poz. 2040), zgłaszam zamiar wniesienia jednorazowej opłaty z tytułu przekształcenia prawa
użytkowania wieczystego w prawo własności w odniesieniu do nieruchomości położonej w …………………………,
przy ulicy …………………………………., oznaczonej w ewidencji gruntów i budynków jako działka nr …….... z obrębu
……………………., dla której urządzona została księga wieczysta nr ……………………………………… oraz wnoszę
o udzielenie informacji o wysokości tej opłaty.

poniższą część wypełniają właściciele lokali, których udział w nieruchomości wspólnej obejmował prawo użytkowania wieczystego

Przysługujący mi udział w prawie użytkowania wieczystego podlegającego przekształceniu na zasadach
ww. ustawy związany był z odrębną własnością lokalu nr ……… , dla którego urządzona została księga wieczysta
nr ……………….. .
……………………………………
podpis wnioskodawcy/-ów

