
Data aktualizacji: styczeń 2016 r. 

 

KARTA INFORMACYJNA 
 

Symbol komórki odpowiedzialnej 
 

RAN 

 

U R Z Ą D  G M I N Y  B O J S Z O W Y  

Referat Planowania Przestrzennego, Geodezji, 
Nieruchomości i Rolnictwa 

 

 ul. Gaikowa 35, 43-220 Bojszowy,  
tel. 32/ 21-89-366 wew. 107, fax. 32/ 21-89-071 

 

Numer procedury 
 

12 

 

  

Nazwa procedury:  
Przekształcenie prawa użytkowania wieczystego nieruchomości gminy 

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 Nr 0 poz. 83). 

Wymagane dokumenty: 

 
- wypełniony formularz wniosku, 
- akt notarialny nabycia prawa użytkowania wieczystego (kopia).  
- pełnomocnictwo (jeżeli w imieniu strony działa pełnomocnik) 
- potwierdzenie wniesienia opłaty 

 

Opłaty: 

 
- 10,00 zł za przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo 

własności 
- 17,00 zł opłata skarbowa za dokument stwierdzający ustanowienie 

pełnomocnika. 
 

Wpłaty opłaty skarbowej należy dokonać przelewem na rachunek bankowy 
Gminy Bojszowy, prowadzony przez BS Tychy Nr 80 8435 0004 0000 0000 
4444 0002 lub dokonać zapłaty gotówką w kasie Urzędu Gminy (ul. Gaikowa 
35, 43-220 Bojszowy, pok. Nr 1) 

 

Termin załatwienia: Decyzja wydawana jest w terminie 1 miesiąca od dnia zakończenia postępowania 
wyjaśniającego. 

Sposób załatwienia sprawy; Po uprawomocnieniu się ostatecznej decyzji, urząd gminy wystąpi do sądu 
rejonowego w ujawnienia prawa własności gminy. 

Miejsce złożenia dokumentów 

 

Urząd Gminy Bojszowy - Referat Planowania Przestrzennego, Geodezji, 
Nieruchomości i Rolnictwa 

ul. Gaikowa 35 
43-220 Bojszowy 
tel.21-89-366 wew. 107 lub 109 



Data aktualizacji: styczeń 2016 r. 

 

I Piętro, pokój nr 5 
 
Godziny urzędowania 
Poniedziałek: od 7.30- 17.00 
Wtorek-czwartek: 7.30-15.30 
Piątek: od 7,30 do 14,00 
 
 
 

Tryb odwoławczy 

 
Odwołanie wnosi się do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w terminie 14 
dni od dnia doręczenia decyzji, za pośrednictwem organu, który tą decyzję wydał. 
Zachowaniu terminu decyduje data nadania odwołania.  
Wniesienie odwołania jest wolne od opłat.  
 

Dodatkowe informacje: 

 
Osoby fizyczne i prawne będące w dniu 13 października 2005 r. użytkownikami 
wieczystymi nieruchomości mogą wystąpić z żądaniem przekształcenia prawa 
użytkowania wieczystego tych nieruchomości w prawo własności.  
 

Pliki do pobrania: 

- WNIOSEK o przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo 
własności nieruchomości.doc 

-  WNIOSEK o przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo 
własności nieruchomości.pdf 

 

 
    

 

http://admin.bip.bojszowy.pl/files/fck/291/file/PROCEDURY/2016/RAN/RAN_12_wniosek_o_przeksztalcenie.doc
http://admin.bip.bojszowy.pl/files/fck/291/file/PROCEDURY/2016/RAN/RAN_12_wniosek_o_przeksztalcenie.doc
http://admin.bip.bojszowy.pl/files/fck/291/file/PROCEDURY/2016/RAN/RAN_12_wniosek_o_przeksztalcenie.pdf
http://admin.bip.bojszowy.pl/files/fck/291/file/PROCEDURY/2016/RAN/RAN_12_wniosek_o_przeksztalcenie.pdf

