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PRZEKSZTAŁCENIE PRAWA UŻYTKOWANIA WIECZYSTEGO W 
PRAWO WŁASNOŚCI 

 

Miejsce 
załatwienia 

sprawy: 

Referat Gospodarki Komunalnej I Gospodarki Gruntami 
Tomasz Gabor - inspektor ds. gospodarki terenami 
Pokój nr A - 102- I piętro (wejście od ul.Piastowskiej ) tel. (34)3575100 wew. 35 
Godziny pracy: poniedziałek- piątek 730-1530,  

Wymagane 
dokumenty: 

1. Wniosek o przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności. 
2. Załączniki: - wypis z rejestru gruntów, 
                    - aktualny wypis z księgi wieczystej, w której widnieje dana nieruchomość, 
                    - kserokopia dokumentu, na podstawie którego wnioskodawca nabył prawo użytkowania           
                      wieczystego gruntu objętego wnioskiem. 
Wniosek może być sporządzony samodzielnie lub przy wykorzystaniu formularza dostępnego na stronie 
internetowej Urzędu oraz w Referacie Gospodarki Komunalnej i Gospodarki Gruntami ( I-sze piętro, 
wejście od ulicy Piastowskiej, pokój nr A - 102). 

Opłaty: 
Nie pobiera się żadnych opłat od wniosku i załącznika. 
Nabywca oprócz ceny nabycia pokrywa koszty dokumentacji niezbędnej do zawarcia umowy oraz koszty 
sądowe. 

Termin 

załatwienia 
sprawy: 

Od momentu zgromadzenia pełnej dokumentacji ( zgodność danych wnioskodawców z danymi zawartymi 
w operacie ewidencji gruntów oraz w księdze wieczystej ) i przeprowadzonej wyceny przez biegłego 
rzeczoznawcę majątkowego przewidywany termin załatwienia sprawy około 3 miesięcy. 

Tryb 
odwoławczy: 

Od niniejszej decyzji służy stronom odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Opolu, za 
pośrednictwem Burmistrza Dobrodzienia. Odwołanie wnosi się w terminie 14 dni od daty otrzymania 
decyzji. 

Podstawa 
prawna: 

Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (t.j. z 2015 roku Dz. U.  poz. 1774  
z późn. zm.), 
Ustawa z dnia 29 lipca 2005 r. o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego w prawo własności 
nieruchomości. Dz. U. z 2012 r poz. 83) .  

Informacje 

dodatkowe: 

Podanie o przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności składa się w sekretariacie  . 
Ustalenie numeru działki do wydzierżawienia jest możliwe przy pomocy map znajdujących się w tutejszym 
Urzędzie lub w ostateczności w Starostwie Powiatowym w Oleśnie Wydział Geodezji. 

Formularze 
wniosków  
i druki do 
pobrania: 

Pokój nr A - 102, I piętro od strony ulicy Piastowskiej. 

 
Opracowała: Adelajda  Lempa -  inspektor ds. gospodarki terenami, dnia: 20.07.2005r. 
Aktualizacja: Tomasz Gabor - inspektor ds. gospodarki gruntami, dnia: 17.12.2015r. 
Sprawdził: Waldemar Krafczyk – Sekretarz Gminy, dnia 17.12.2015r.  
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