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UZYSKANIE ZEZWOLENIA NA WYKREŚLENIE HIPOTEKI Z KSIĘGI WIECZYSTEJ 

 

 

WYMAGANE DOKUMENTY 
 Wniosek o wydanie zezwolenia na wykreślenie hipoteki z księgi wieczystej – druk RGKiR-03-01. 

Druk wniosku do pobrania: 

 w Urzędzie Miasta i Gminy Skoki, Segment B, pok. nr 3 (piętro),  

 lub na stronie internetowej www.gmina-skoki.pl 

Wniosek można napisać odręcznie, uwzględniając informacje zawarte na dostępnym druku. 
 

Do wniosku o wydanie zezwolenia na wykreślenie hipoteki z księgi wieczystej należy dołączyć: 

 Kserokopię dowodu wpłaty reszty należności z oryginałem do wglądu lub oświadczenie o spłaceniu 

należności; 

 Potwierdzenie dokonania wpłaty opłaty skarbowej za wydanie zezwolenia; 

 

MIEJSCE ZAŁATWIENIA SPRAWY 
Referat Gospodarki Komunalnej i Rolnictwa,  

Urząd Miasta i Gminy w Skokach, ul. Ciastowicza 11, 62-085 Skoki 

Złożenie dokumentów: piętro, pokój nr 16 (Sekretariat) 

Tel. (61) 8925-814, e-mail: sekretariat@gmina-skoki.pl 

Odbiór dokumentów: Segment B, pokój nr 3 (piętro) 

Godziny obsługi interesantów: poniedziałek 9:00-17:00, wtorek-piątek 7:30-15:30 

 

TERMIN ZAŁATWIENIA SPRAWY 
Zezwolenie wydawane jest w ciągu 7 dni od daty złożenia kompletnego wniosku. 

 

SPOSÓB ZAŁATWIENIA SPRAWY 
1. Wypełnij druk wniosku lub sporządź samodzielnie pismo zawierające wszystkie informacje określone w 

druku; 

2. Zgromadź dokumenty (wymienione w punkcie „wymagane dokumenty”) i przynieś lub prześlij pocztą 

wniosek wraz z załącznikami do Urzędu. 

3. Poczekaj na wydanie zezwolenia na wykreślenie hipoteki z księgi wieczystej 

 

OPŁATY 
 82,00 zł – opłata skarbowa za wydanie zezwolenia; 

Obowiązek zapłaty skarbowej od dokonania czynności urzędowej powstaje z chwilą złożenia wniosku o 

dokonanie czynności urzędowej. 

Opłatę  skarbową można wnieść:  

 w kasie Urzędu, ul. Ciastowicza 11, parter, pokój nr 7  

w godzinach: poniedziałek 9:00-16:00, wtorek-piątek 8:00-15:00 

 lub przelewem na konto BS GNIEZNO  O/SKOKI  

nr 43 9065 0006 0040 0400 0185 0001 

Proszę podać tytułem: „Opłata za wydanie zezwolenia …” 

 

TRYB ODWOŁAWCZY 

 Zażalenie przysługuje jedynie od postanowienia o odmowie wydania zezwolenia. 

 Zażalenie rozpatruje Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Pile (ul. Dzieci Polskich 26, 64-920 Piła). 

 Zażalenie należy złożyć za pośrednictwem Burmistrza Miasta i Gminy Skoki. 

 Termin złożenia zażalenia: 14 dni od dnia doręczenia postanowienia. 
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DODATKOWE INFORMACJE 

Zezwolenie na wykreślenie hipoteki z księgi wieczystej wydawane jest zainteresowanym po całkowitej spłacie 

należności wynikającej z ratalnego wykupu lokalu mieszkalnego, bądź innej nieruchomości.   

 

PODSTAWA PRAWNA 

 Art. 217 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego (tj. Dz. U. z 2016r.  poz. 

23). 

 Ustawa z dnia 16 listopada 2006r. o opłacie skarbowej (tj. Dz. U. z 2015r.  poz. 783 ze zmianami). 
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