
 

  

UURRZZĄĄDD  MMIIAASSTTAA  NNOOWWYY  TTAARRGG 

Wydział Rozwoju, Urbanistyki i Gospodarki Nieruchomościami 
tel. 18 261-12-95, fax. 18 266-23-12 

strona internetowa: http://www.nowytarg.pl 

Decyzja o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości 
(jzs_gn_012_01) 

Kogo dotyczy 
Użytkowników wieczystych, którzy ubiegają się o przekształcenie prawa użytkowania 

wieczystego w trybie administracyjnym. 

Wymagane 

dokumenty 
Wniosek o wydanie decyzji wraz z załącznikami – określone we wniosku. 

Formularze/wnioski 
do pobrania 

Wniosek o przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności 
jzs_gn_012_01_d1.doc 

Opłaty 

Opłata skarbowa za wydanie decyzji – 10 zł.  
 

Opłatę uiszcza się gotówką w kasie Urzędu Miasta Nowy Targ (pok. nr 014 na 

parterze) lub bezgotówkowo na rachunek Urzędu Miasta z chwilą złożenia wniosku.  
Numer rachunku:

          
68 1240 1574 1111 0000 0789 7564  

Bank Pekao S.A. I Oddział w Nowym Targu, Al. Tysiąclecia 35A 
Kasa czynna:

          
poniedziałek 7

45
 – 15

00          
wtorek - czwartek 7

45
 – 14

00 

Jednostka/osoba 

odpowiedzialna 

Urząd Miasta Nowy Targ 
34-400 Nowy Targ, ul. Krzywa 1 
Wydział Rozwoju, Urbanistyki i Gospodarki Nieruchomościami –  
mgr inż. Beata Krzak-Kondera, pok. nr 109, I piętro 

Miejsce składania 

dokumentów 

Urząd Miasta Nowy Targ 
pok. nr 001, parter – Biuro Obsługi Mieszkańców i Przedsiębiorców  
 

Godziny pracy Urzędu: 

poniedziałek 7
30

 – 16
00          

wtorek - czwartek 7
30

 – 15
30          

piątek 7
30

 - 15
00 

Termin załatwienia 

sprawy 
Nie później niż w ciągu miesiąca, a sprawy szczególnie skomplikowane – nie później 

niż w ciągu dwóch miesięcy od dnia wszczęcia postępowania. 

Podstawa prawna 

 Ustawa z dnia 29 lipca 2005 roku o przekształceniu prawa użytkowania 

wieczystego w prawo własności nieruchomości (Dz. U z 2019 r., poz.1314). 
 Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. 

U. z 2020 r., poz. 256 z późn. zm.). 
 Ustawa z dnia 16 listopada 2006 roku o opłacie skarbowej (Dz.U. z 2020 r., poz. 

1546 z późn. zm.). 

Tryb odwoławczy 
Odwołanie wnosi się do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Krakowie, 

Delegatura w Nowym Sączu za pośrednictwem Burmistrza Miasta Nowy Targ 

w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji stronie. 

Uwagi i dodatkowe 

informacje 

1. Podanie we wniosku numeru telefonu oraz godzin, w których można uzyskać 

kontakt z wnioskodawcą może znacznie skrócić termin załatwienia sprawy. 
2. W przypadku braku kompletu wymaganych dokumentów wnioskodawca 

zostanie wezwany do ich uzupełnienia. 

Opracował: mgr inż. Paweł Maczek – Zastępca Naczelnika Wydziału 

Obowiązuje od: 1 września 2015 r. 

 


