
Urząd Miejski w Kolbuszowej 

ul. Obrońców Pokoju 21, 36-100 Kolbuszowa, tel. 17 2271 333, fax. 17 2272-939 

e-mail: um@ekolbuszowa.pl, www.kolbuszowa.pl 
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Karta Usługi  

Nr RiGG/17 

PRZEKSZTAŁCENIE PRAWA UŻYTKOWANIA 

WIECZYSTEGO  

W PRAWO WŁASNOŚCI 

Podstawa prawna 

1. Art. 1 art. 3 i art. 4 ust. 1, 2, 6 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o przekształceniu prawa 

używania wieczystego w prawo własności nieruchomości. 

2. Art. 67 ust. 3a, art. 69 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce 

nieruchomościami. 

3. Art. 104, art. 107, art. 127 §1, art. 129 §1 i 2 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks 

postępowania administracyjnego.  

Komórka  

odpowiedzialna  
Referat Rolnictwa i Gospodarki Gruntami 

Osoba właściwa do 

załatwienia sprawy 

Joanna Mycek - inspektor  

I piętro, pok. nr 14, tel. 17 2271 333 wew. 234 

Sposób załatwienia sprawy  Decyzja Burmistrza Kolbuszowej 

Wymagane  

dokumenty  

1. Wniosek zawierający następujące elementy:  

 imię, nazwisko wnioskodawcy  
 adres wnioskodawcy  
 numer działki  

 położenie działki  

2. Załączniki do wniosku: 

 dowód uiszczenia opłaty skarbowej 

 kopia aktu notarialnego o ustanowieniu bądź przeniesieniu prawa użytkowania 

wieczystego lub decyzja administracyjna o ustanowieniu tego prawa 

 w przypadku ubiegania się o bonifikatę w wysokości 50 %, dokumenty 

potwierdzające wpisanie nieruchomości do rejestru zabytków 

 dokumenty uprawniające do nieodpłatnego przekształcenia prawa użytkowania 

wieczystego: decyzja wywłaszczeniowa lub dokumenty z przejęcia nieruchomości 

na rzecz Skarbu Państwa, dokonanego przed dniem 5 grudnia 1990 r. 

   

Wymagane formularze i 

miejsce ich udostępnienia 

Wzór wniosku udostępniony na stronie internetowej Urzędu Miejskiego w Kolbuszowej 

www.kolbuszowa.pl lub w tut. Urzędzie pok. 6 (Biuro obsługi klienta, parter). 

Opłaty Opłata skarbowa 10 zł za wydanie decyzji. 

Termin załatwienia sprawy  
Niezwłocznie, jednak nie później niż w ciągu miesiąca, a sprawy szczególnie 

skomplikowanej - nie później niż w ciągu 2 miesięcy od dnia wszczęcia postępowania. 

Tryb odwoławczy 
Przysługuje odwołanie do Kolegium Samorządowego w Tarnobrzegu w terminie 14 dni 

od daty otrzymania decyzji. 

Pozostałe Informacje  

 

Opracowała: Joanna Mycek, Inspektor Referatu Rolnictwa i Gospodarki Gruntami 20.05.2022 r. 

Sprawdził: Tadeusz Serafin, Kierownik Referatu Rolnictwa i Gospodarki Gruntami 20.05.2022 r. 

Zatwierdził: Jan Zuba – Burmistrz Kolbuszowej, 24.05.2022 r. 
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