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AKTUALIZACJA OPŁATY ROCZNEJ / STAWKI PROCENTOWEJ  
ZA UŻYTKOWANIE WIECZYSTE 

 
Podstawa prawna:  
Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami  
 
I. SPOSÓB ZAŁATWIENIA SPRAWY: 
1. Formularz wniosku można otrzymać w Biurze Obsługi Mieszkańców. 
2. Formularz wniosku można pobrać na stronie www.bip.powiat.slupsk.pl 
3. Zgodnie z art. 63 §1 Kodeksu postępowania administracyjnego podania (żądania, wyjaśnienia, 
odwołania, zażalenia) mogą być wnoszone pisemnie, telegraficznie, za pomocą telefaksu lub ustnie do 
protokołu, a także za pomocą innych środków komunikacji elektronicznej przez elektroniczną skrzynkę 
podawczą organu administracji publicznej utworzoną na podstawie ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o 
informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne.  
 
Wnioski przyjmowane są w Biurze Obsługi Mieszkańców, na parterze siedziby Starostwa Powiatowego w 
Słupsku,  ul. Szarych Szeregów 14. 

 
II. WYMAGANE DOKUMENTY: 
1. Wniosek o aktualizację opłaty rocznej / stawki procentowej / za użytkowanie wieczyste (formularz do  
pobrania) 
2. Załączniki: 
- operat szacunkowy wartości nieruchomości wykonany przez rzeczoznawcę majątkowego – w przypadku  
aktualizacji opłaty rocznej 
- dokument potwierdzający zmianę sposobu korzystania z nieruchomości – w przypadku zmiany stawki 
procentowej 
 
III. OPŁATY:  
Nie podlega opłacie skarbowej  
 
IV. TERMIN ZAŁATWIENIA SPRAWY:  
Procedura nie podlega KPA. Załatwienie sprawy uzależnione jest od kolejności i ilości wniosków na stanowisku. 
 
V. TRYB ODWOŁAWCZY: 
Użytkownik wieczysty może, w terminie 30 dni od dnia otrzymania wypowiedzenia, złożyć do samorządowego 
kolegium odwoławczego właściwego ze względu na miejsce położenia nieruchomości, wniosek o ustalenie, że 
aktualizacja opłaty rocznej jest nieuzasadniona albo jest uzasadniona w innej wysokości.  

 
VI. INFORMACJE DODATKOWE: 
 
VII. JEDNOSTKA ODPOWIEDZIALNA:  
Wydział Gospodarki Nieruchomościami (GN), pok. 212 (II piętro), tel. 59 841 85 54, 
e-mail: nieruchomosci@powiat.slupsk.pl   
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