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1. Nazwa sprawy  
 

Przekształcenie prawa użytkowania wieczystego  
w prawo własności nieruchomości 
 

2. Miejsce załatwienia sprawy  
Urząd Miejski w Lipianach - Sekretariat - pokój nr 18 lub Biuro Obsługi Interesantów -
pokój nr 6. Poniedziałek-Piątek 7.00-15.00; e-mail umig@lipiany.pl  
 
3. Podstawa prawna  
− Ustawa z dnia 29 lipca 2005 r. o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego  

w prawo własności nieruchomości (Dz. U. z  2012 r. poz. 83 z późn.zm.). 
− Uchwała Nr XXIX/242/2006 Rady Miejskiej w Lipianach z dnia 07 marca 2006 r.  

w sprawie udzielenia bonifikaty od opłaty z tytułu przekształcenia prawa użytkowania 
wieczystego w prawo własności nieruchomości (Dz. U. Woj. Zachodniopomorskiego 
Nr 62 poz. 1138). 

− Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego  
(Dz. U. z 2016 r. poz. 23). 

− Ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (Dz. U. z 2015 r. poz. 783  
z późn. zm.). 

 
4. Wymagane dokumenty 
Wypełniony wniosek o przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo 
własności wraz z załącznikami wskazanymi we wniosku. 
 
5. Opłata  

1) Wniosek podlega opłacie skarbowej w kwocie 10,00 zł za wydanie decyzji. 
2) Koszty przygotowania dokumentów niezbędnych do przekształcenia. 
3) Opłata za przekształcenie – ustalona na podstawie wartości nieruchomości 

określonej przez rzeczoznawcę majątkowego. 
 

6. Termin załatwienia 
2 miesiące: 

1) Rejestracja wniosku i przygotowanie wniosku do realizacji – do 7 dni. 
2) Skompletowanie dokumentów niezbędnych do rozpatrzenia wniosku (w tym 

uzyskanie operatu szacunkowego nieruchomości) – do 30 dni. 
3) Poinformowanie strony o możliwości zapoznania się z aktami sprawy wraz  

z jednoczesnym powiadomieniem o wysokości ustalonej opłaty za przekształcenie 
– do 14 dni. 

4) Przygotowanie i wydanie decyzji kończącej postępowanie administracyjne –  
do 7 dni. 

 
7. Sposób załatwienia 
Wydanie decyzji w sprawie przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo 
własności. 
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8. Tryb odwoławczy 
Od decyzji przysługuje odwołanie za pośrednictwem Burmistrza Lipian do 
Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Szczecinie w terminie 14 dni od daty 
otrzymania decyzji. 
 

9. Informacje dodatkowe 
Brak. 

 
10. Załączniki 
Wniosek o przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności.  
 


