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Urząd Miejski w Słubicach 

KARTA USŁUG KU/WGN/08 
 

Nazwa usługi/ 
sprawy: 

Przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności 
nieruchomości 

Komórka 
organizacyjna: 

Wydział Gospodarowania Nieruchomościami i Architektury 

Odpowiedzialny 
za sprawę:  

inspektor ds. gospodarki nieruchomościami – Beata Nowakowska  

Nr pokoju: 
Nr telefonu: 
e-mail: 

219 
95/ 737 20 49 lub 95/ 737 20 00 wew. 219 
beata.nowakowska@slubice.pl 

Wymagane 
dokumenty: 

Załączniki: 
1) wniosek o przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w 

prawo własności nieruchomości,  
2) w przypadku nieujawnienia prawa użytkowania wieczystego w 

księdze wieczystej prowadzonej dla nieruchomości dokumenty 
potwierdzające następstwo prawne, w szczególności 
postanowienie sądu o stwierdzeniu nabycia spadku,  

3) udzielone na piśmie pełnomocnictwo upoważniające 
pełnomocnika do reprezentowania użytkownika wieczystego 
(oryginał lub urzędowo poświadczony odpis pełnomocnictwa), 

4) aktualny odpis z KRS-u (dotyczy osób prawnych). 

Opłaty: opłata skarbowa w wysokości 10 zł za wydanie decyzji przekształceniowej 

Termin realizacji: do 30 dni, a w przypadkach szczególnie skomplikowanych do 60 dni, przy 
czym do powyższych terminów nie wlicza się okresu niezbędnych 
uzgodnień 

Tryb odwoławczy: odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Gorzowie 
Wlkp. za pośrednictwem Burmistrza Słubic w terminie 14 dni od dnia 
otrzymania decyzji 

Odbiór dokumentu: osobiście w pokoju nr 219 na II piętrze lub drogą pocztową 

Podstawa prawna: - ustawa z dnia 29 lipca 2005 r. o przekształceniu prawa użytkowania 
wieczystego w prawo własności nieruchomości (t. j. Dz. U. z 2019 r., poz. 
1314) 
- Kodeks postępowania administracyjnego z dnia 14 czerwca 1960r. (t. j. 
Dz. U. z 2019 r., poz. 1145 ze zm. ) 
- ustawa z dnia 16 listopada 2006r. o opłacie skarbowej (t. j. Dz. U. z  
2019 r., poz. 1000 ze zm.) 

Pliki do pobrania: wniosek o przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo 
własności nieruchomości 

opracowała: Beata Nowakowska 
data: 09.12.2013 r. 

zaktualizowała: Beata Nowakowska 
data aktualizacji: 23.09.2019 r.  
 

zatwierdziła: Jolanta Codogni 
data: 23.09.2019 r. 

 


