
 

KARTA USŁUGI 
URZĄD MIASTA KOŁOBRZEG ul. Ratuszowa 13 

 Wydział Gospodarki Nieruchomo ściami - pokój nr 304, 318 , tel.: (094) 35-51 567, 534 

GN26 Przekształcenie prawa u żytkowania wieczystego w prawo własno ści 
nieruchomo ści 

 
 

1. PODSTAWA PRAWNA  

−−−− Ustawa z dnia 29 lipca 2005 roku o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego w prawo własności 

nieruchomości ( Dz. U. z 2012 r. Nr 83 ze zm.), 

−−−− Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 roku Kodeks postępowania administracyjnego ( Dz. U z 2016 roku, poz. 

23 ze zm.), 

−−−− uchwała Nr  XLIV/ 565/05  Rady Miasta Kołobrzeg z dnia 22 listopada 2005 roku , w sprawie udzielenia 

bonifikaty od opłaty z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności 

nieruchomości   (Dz. Urz. Woj. zachodniopomorskiego   z dnia 21 marca 2013 r. poz. 1235,  j.t.)  

2. FORMA ZAŁATWIENIA SPRAWY  - decyzja 

3. WYMAGANE DOKUMENTY  : 

3.1 Wniosek : 

−−−− dotyczy nieruchomości  zabudowanych  garażami   - druk GN 26- D01, 
−−−− dotyczy  spółdzielni mieszkaniowych- druk GN 26 - D02, 

−−−− dotyczy nieruchomości przeznaczonych na cele mieszkaniowe - druk GN 26 -D03. 

4. DOKUMENTY UZYSKIWANE PRZEZ URZĄD 

−−−− Operat szacunkowy określający wartość prawa własności nieruchomości i wartość prawa użytkowania 

wieczystego.  Czas wykonania operatu do 30 dni kalendarzowych. Koszt  sporządzenia operatu 

szacunkowego  nieruchomości  ponosi wnioskodawca. 

5. WYSOKOŚĆ OPŁATY SKARBOWEJ – za wydanie decyzji -10,00 zł. ( Do uiszczenia 1 opłaty zobowiązane 

są solidarnie wszystkie osoby składające wniosek o wydanie decyzji o przekształceniu). 

6. ZAWIADOMIENIE O WSZCZĘCIU POSTĘPOWANIA ADMINISTRACYJNEGO – do 30 dni. 

7. KOMÓRKA ODPOWIEDZIALNA – Wydział Gospodarki Nieruchomościami 

− Inspektor Wanda Kot                        pok. Nr 304, tel. 094 35 51 567  

− Inspektor Karolina Didłuch               pok. Nr 318, tel. 094 35 51 534  

8. TRYB ODWOŁAWCZY  

− przysługuje wniesienie odwołania od decyzji za pośrednictwem Prezydenta Miasta Kołobrzeg w 

terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji stronie.  

− Opłata skarbowa za odwołanie 10,00 zł. 

9. SPOSÓB ODEBRANIA DOKUMENTÓW – pocztą lub osobiście w Wydziale po uprzednim ustaleniu terminu. 



10. DODATKOWE INFORMACJE  

10.1 Wnioski należy składać w Biurze Obsługi Klienta,  

10.2 Termin załatwienia sprawy  około 60 dni. Z uwagi na dużą ilość wniosków lub nieuregulowany stan prawny 

nieruchomości , termin może ulec przedłużeniu. 

10.3 Przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności jest możliwe, gdy z  takim wnioskiem 

wystąpią współużytkownicy wieczyści, których suma udziałów wynosi co najmniej połowę, 

10.4 Z żądaniem przekształcenia mogą wystąpić: 

− osoby fizyczne  będące w dniu 13.10.2005 r.  użytkownikami wieczystymi  nieruchomości  

zabudowanych na cele mieszkaniowe lub zabudowanych garażami , albo przeznaczonych pod tego 

rodzaju zabudowę,  

− spółdzielnie mieszkaniowe będące właścicielami budynków mieszkalnych lub garaży, 

− osoby fizyczne i prawne będące właścicielami  lokali, których udział w nieruchomości wspólnej obejmuje 

prawo użytkowania wieczystego. 
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