Warszawa, dnia .....................................
……………………………………………...
użytkownik wieczysty

.......................................................................
adres do korespondencji

.......................................................................
.......................................................................
telefon kontaktowy / faks/ e-mail

Wydział Nieruchomości
dla Dzielnicy Mokotów
ul. Rakowiecka 25/27
02-517 Warszawa

WNIOSEK
o naliczenie opłaty rocznej z tytułu użytkowania wieczystego
Niniejszym zwracam się z prośbą o naliczenie opłaty rocznej z tytułu użytkowania
wieczystego nieruchomości gruntowej stanowiącej własność m. st. Warszawy, położonej przy
ul. ……………………………………………, oznaczonej jako działka ew. nr …………………
z obrębu …………………… o pow. …………………….m2.
Prawo użytkowania wieczystego gruntu nabyłam/em na podstawie ……………..…………….
……………………………………………………………………………………………………………
Użytkownikami przedmiotowej nieruchomości są:
…………………………………………………………………………………………………..……….
imię i nazwisko , adres do korespondencji
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
imię i nazwisko , adres do korespondencji

W przypadku gdy nastąpiła zmiana użytkownika wieczystego w wyniku przeniesienia prawa użytkowania wieczystego,
opłatę roczną pobiera się w całości od osoby będącej użytkownikiem wieczystym nieruchomości w dniu 1 stycznia roku,
za który obowiązuje opłata.
W przypadku kolejnej zmiany adresu do korespondencji zobowiązuję się do niezwłocznego
poinformowania organu o nowym adresie poprzez złożenie stosownego wniosku w Wydziale Obsługi
Mieszkańców dla Dzielnicy Mokotów.
Jednocześnie informuję, że znana mi jest treść art. 40 § 4 i § 5 kodeksu postępowania administracyjnego,
zgodnie z którym w przypadku zmiany miejsca zamieszkania użytkownik wieczysty, który nie ma miejsca
zamieszkania lub zwykłego pobytu albo siedziby w Rzeczypospolitej Polskiej lub innym państwie
członkowskim Unii Europejskiej, jeżeli nie ustanowił pełnomocnika do prowadzenia sprawy zamieszkałego w
Rzeczypospolitej Polskiej i nie działa za pośrednictwem konsula Rzeczypospolitej Polskiej, jest obowiązany
wskazać w Rzeczypospolitej Polskiej pełnomocnika do doręczeń, chyba że doręczenie następuje za pomocą
środków komunikacji elektronicznej. W razie niewskazania pełnomocnika do doręczeń przeznaczone dla tej
strony pisma pozostawia się w aktach sprawy ze skutkiem doręczenia. Użytkownicy wieczyści oraz ich
przedstawiciele i pełnomocnicy mają obowiązek zawiadomić organ administracji publicznej o każdej zmianie
swojego adresu, w tym adresu elektronicznego.
W razie zaniedbania w/w obowiązku, doręczenie pisma pod dotychczasowym adresem ma skutek prawny.
Doręczenie uważa się za dokonane z upływem ostatniego dnia okresu przewidzianego w kpa po podwójnym
awizowaniu.

..........................................................................
Podpis

Załączniki:
1. …...................................................................................................................................................
2. .………………………………………………………………………………………………………

