
                                                                                  Mońki, dnia ………………………………
Dane wnioskodawcy/wnioskodawców:

………………………………………………..                  ………………………………………………..
imię i nazwisko                                                                   imię i nazwisko

………………………………………………..                   ……………………………………………….
imiona rodziców                                                                  imiona rodziców

………………………………………………..                 ………………………………………………..
miejsce zamieszkania                                                          miejsce zamieszkania

……………………………………………….                   …………………………………………..……
ulica, nr budynku, nr lokalu                                                ulica, nr budynku, nr lokalu

……………………………………………….                    ………………………………………............
PESEL                                                                                 PESEL

……………………………………………….
Tel. kontaktowy                                                                            Burmistrz Moniek
                                                                                                  19-100 Mońki
                                                                                                  ul. Słowackiego 5a

W N I O S E K
o przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości

Na podstawie ustawy z dnia 29 lipca 2005r. o przekształceniu prawa użytkowania
wieczystego w prawo własności nieruchomości (Dz. U. Nr 175, poz. 1459 z późn. zmianami)
wnoszę/wnosimy* o przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności
nieruchomości, położonej w Mońkach przy ul. ………………………………………………..,
oznaczonej geodezyjnie jako działka/i nr……………………..……………., o powierzchni
…………………………………., która/e* jest/są* zabudowana/niezabudowana* ….…..……
………..………………….……………………………….oraz dla której/ych* prowadzona jest
księga wieczysta Nr ………………………………..………….................................……
Proszę o ustalenie opłaty należnej za przekształcenie i udzielenie bonifikaty od opłaty zgodnie
z obowiązującymi przepisami w wysokości…………………………………………… .
Prawo użytkowania wieczystego przysługuje wnioskodawcy/wnioskodawcom* na podstawie:
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
/rodzaj, numer i data dokumentu, np. notarialna umowa kupna – sprzedaży, darowizny,
postanowienie sądowe w sprawie nabycia spadku itp./.
Informuję, że miesięczny dochód brutto na jednego członka mojej rodziny w gospodarstwie
domowym wynosi……………zł, słownie:……………………………………………………
……………………………….., co obrazuje załącznik do niniejszego wniosku pod pozycją 4.
Załączniki:

1. odpis z KW nr…………………………………………………………………………,
2. wypis z rejestru gruntów,
3. opłata skarbowa w wysokości 10 zł
4. załącznik do wniosku, dotyczący dochodów
5. inne………………………………………………………………………………………

                                                                          ………………………………………………….
                                                                          ………………………………………………….
    *niepotrzebne skreślić                                                       (podpisy wnioskodawcy/ów)



                                                                                                                   Załącznik do wniosku
                                                                      o przekształcenie prawa użytkowania wieczystego
                                                                                               w prawo własności nieruchomości

Na podstawie art. 4, ust.8 ustawy z dnia 29 lipca 2005r. o przekształceniu prawa
użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości (tekst jednolity Dz. U. z 2005r.
Nr 175, poz. 1459 z późn. zmianami) wnioskuję o udzielenie 90% bonifikaty od opłaty z
tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego nieruchomości o nr
geodez.............................., położonej w obrębie ...................................,  w prawo własności,
opisanej we wniosku z dnia.................................o przekształcenie prawa użytkowania
wieczystego w prawo własności nieruchomości.

 Świadomy odpowiedzialności karnej wynikającej z art. 233 § 1 ustawy z dnia 6
czerwca 1997r. Kodeks karny (tekst jednolity Dz. U. z 1997r. Nr 88, poz. 553 z późn.
zmianami) za składanie fałszywych zeznań oświadczam, że miesięczny dochód brutto na
jednego członka mojej rodziny w gospodarstwie domowym, która składa się z
.....................osób – wyliczony za miesiąc poprzedzający miesiąc złożenia wniosku, wynosi
....................................... zł (słownie: ...........................................................................................
...................................................................................................).

IMIĘ I NAZWISKO WNIOSKODAWCY WYSOKOŚĆ MIESIĘCZNEGO DOCHODU BRUTTO

IMIĘ I NAZWISKO CZŁONKA
RODZINY W
GOSPODARSTWIE
DOMOWYM

STOPIEŃ POKREWIEŃSTWA
LUB RODZAJ STOSUNKU
ŁĄCZĄCEGO Z
WNIOSKODAWCĄ

WYSOKOŚĆ MIESIĘCZNEGO
DOCHODU BRUTTO
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Załączniki: dokumenty potwierdzające wysokość dochodów członków rodziny w
gospodarstwie domowym:
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................

( np. zaświadczenie o wysokości wynagrodzenia wydane przez zakład pracy, deklaracja
podatkowa dla osób prowadzących działalność gospodarczą, zaświadczenie z Powiatowego
Urzędu Pracy w Mońkach, odcinek renty, odcinek emerytury, zaświadczenie ze szkoły).

                                                                                    ............................................................
                                                                                                   PODPIS SKŁADAJĄCEGO OŚWIADCZENIE

                                                                                                    .........................................................................
                                                                                                                      MIEJSCOWOŚĆ, DATA

                                                                   Potwierdzam złożenie podpisu w mojej obecności

                                                                  .................................................................................

                                                                                            .................................
                                                                                                       DATA



                                                                                 Mońki, dnia ………………………………
Dane wnioskodawcy/wnioskodawców:

………………………………………………..                  ………………………………………………..
imię i nazwisko                                                                   imię i nazwisko

………………………………………………..                   ……………………………………………….
imiona rodziców                                                                  imiona rodziców

………………………………………………..                 ………………………………………………..
miejsce zamieszkania                                                          miejsce zamieszkania

……………………………………………….                   …………………………………………..……
ulica, nr budynku, nr lokalu                                                ulica, nr budynku, nr lokalu

……………………………………………….                    ………………………………………............
PESEL                                                                                 PESEL

……………………………………………….
Tel. kontaktowy                                                                            Burmistrz Moniek
                                                                                                  19-100 Mońki
                                                                                                  ul. Słowackiego 5a

W N I O S E K
o przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości

Na podstawie ustawy z dnia 29 lipca 2005r. o przekształceniu prawa użytkowania
wieczystego w prawo własności nieruchomości (Dz. U. Nr 175, poz. 1459 z późn. zmianami)
wnoszę/wnosimy* o przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności
nieruchomości, położonej w Mońkach przy ul. ………………………………………………..,
oznaczonej geodezyjnie jako działka/i nr……………………..……………., o powierzchni
…………………………………., która/e* jest/są* zabudowana/niezabudowana* ….…..……
………..………………….……………………………….oraz dla której/ych* prowadzona jest
księga wieczysta Nr ………………………………..………….................................……
Proszę o ustalenie opłaty należnej za przekształcenie zgodnie z obowiązującymi przepisami.
Prawo użytkowania wieczystego przysługuje wnioskodawcy/wnioskodawcom* na podstawie:
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
/rodzaj, numer i data dokumentu, np. notarialna umowa kupna – sprzedaży, darowizny,
postanowienie sądowe w sprawie nabycia spadku itp./.

Załączniki:
1. odpis z KW nr…………………………………………………………………………,
2. wypis z rejestru gruntów,
3. opłata skarbowa w wysokości 10 zł
4. inne………………………………………………………………………………………

                                                                          ………………………………………………….

                                                                          ………………………………………………….
    *niepotrzebne skreślić                                                       (podpisy wnioskodawcy/ów)




