
Dane osobowe wnioskodawcy/wnioskodawców:

_________________________________ 
                (imię i nazwisko)
_________________________________ 
               (imiona rodziców)
_________________________________ 
            (miejsce zamieszkania)
________________________________ 
           
PREZYDENT ................... ...................
za pośrednictwem
Wydziału 
Mienia i Geodezji
Urzędu Miejskiego ...................
................... ...................
................... ...................



WNIOSEK 
o stwierdzenie nieodpłatnego nabycia na własność, na podstawie ustawy z dnia 26 lipca 2001 r. (Dz.U. Nr 113, poz. 1209 – ze zmianami),   nieruchomości położonej 
we ................... przy ul.___________________________________, 
o pow. _____________ m2, oznaczonej geodezyjnie jako działka nr ____________, arkusz mapy nr_______, obręb _______________________, dla której prowadzona jest księga wieczysta nr ______________.
Prawo użytkowania wieczystego powstało na mocy  ___________________________
                                                                                  
_________________________________________, z dnia ________________________. (umowa notarialna ustanowienia prawa użytkowania wieczystego, decyzja administracyjna, orzeczenie sądu) 
oraz zostało nabyte przez wnioskodawcę na podstawie ______________________
								      (rodzaj dokumentu, np. umowa
__________________________________________________________________ 
notarialna przeniesienia prawa użytkowania wieczystego, postanowienie sądu,...)
z dnia___________________.

___________________________

___________________________  
             (podpis/podpisy)

___________________________ 
                       (data)









Załączniki:
1) 	odpis księgi wieczystej,
2) 	wypis umowy lub odpis decyzji administracyjnej bądź orzeczenie sądu,
3) 	oświadczenie o nieskorzystaniu z uwłaszczenia majątkiem prywatyzowanych przedsiębiorstw państwowych,
4) 	dokument potwierdzający fakt zabudowy nieruchomości budynkiem mieszkalnym na dzień 26 maja 1990 r. i 24 października 2001 r.

Uwagi:
1. 	W przypadku współużytkowania wieczystego w częściach ułamkowych, do rozpoznania konieczne jest złożenie wniosków przez wszystkich współużytkowników wieczystych .
2. 	Odpis księgi wieczystej powinien być aktualny co do treści.
3. 	Wniosek  podlega  opłacie  skarbowej  (znaczki opłaty skarbowej w kwocie:  5,00 zł za wniosek,  0,50 zł za każdy załącznik).
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..................., dnia .......................2003 r.


_____________________________ 
 (imię i nazwisko)

_____________________________ 

_____________________________ 
 (adres nieruchomości)


O Ś W I A D C Z E N I E


Stosownie do art. 75 § 2 k.p.a., pouczony/eni, o wynikającej z art. 233 § 1 i 2 kk, odpowiedzialności za fałszywe zeznania mające służyć w postępowaniu prowadzonym na podstawie przepisów ustawy z dnia 26 lipca 2001 r. o nabywaniu przez użytkowników wieczystych prawa własności nieruchomości (Dz.U. Nr 113, 
poz. 1209 – ze zmianami), oświadczam/y, że nie skorzystałem/liśmy  
z uwłaszczenia mieniem, o którym mowa w art. 56a ustawy z dnia 30 sierpnia 1996 r.  o komercjalizacji i prywatyzacji przedsiębiorstw państwowych (Dz.U. 
Nr 118, poz. 561).  Art.56a dotyczył akcji jednoosobowych spółek Skarbu Państwa oraz akcji spółek, w których Skarb Państwa posiada mniej niż 10% kapitału zakładowego

						
						________________________________ 

						______________________________ 
						(podpis składającego/ych oświadczenie)

						________________________________ 
						________________________________																		________________________________ 
						(nr dowodu/ów osobistego/ych)




____________________________ 
(podpis pracownika odbierającego
oświadczenie)








