
 
 

                     …………………………………, ……………. 

                  miejscowość          data 

………………………………………………….. 

………………………………………………….. 

………………………………………………….. 

………………………………………………….. 

imię i nazwisko, adres do doręczeń,  

nr tel. kontaktowego wnioskodawcy 

       ……………………………………………… 

       ……………………………………………… 

       ………………………………………………. 

        oznaczenie organu 

 

ZGŁOSZENIE 

zamiaru wniesienia opłaty jednorazowej z wnioskiem o udzielenie bonifikaty 

 

Na podstawie art. 7 ust. 7 i 8 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. o przekształceniu prawa użytkowania 

wieczystego gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe w prawo własności tych gruntów (Dz. U.  

2019 r. poz. 916 z późn. zm.), zgłaszam zamiar wniesienia w roku ………………. jednorazowej opłaty 

z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności w odniesieniu do 

nieruchomości położonej w ………………………….……, przy ulicy …………………………………., 

oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka nr ……………..………… z obrębu, dla której urządzona 

została księga wieczysta nr ……………………………… oraz wnoszę o udzielenie w informacji 

o wysokości tej opłaty oraz wnoszę o udzielenie przysługującej mi bonifikaty z tytułu uiszczenia 

opłaty jednorazowej. 

 

poniższą część wypełniają wyłącznie właściciele lokali, których udział w nieruchomości wspólnej obejmował prawo 

użytkowania wieczystego 

 

Przysługujący mi udział w prawie użytkowania wieczystego podlegającego przekształceniu na zasadach 

ww. ustawy związany był z odrębną własnością lokalu nr ……… , dla którego urządzona została księga 

wieczysta nr ………….. . 

 

Jak wynika z treści art. 20 ustawy o zmianie ustawy o Krajowym Zasobie Nieruchomości oraz 

niektórych innych ustaw, zmieniającego treść ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. o przekształceniu prawa 

użytkowania wieczystego gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe w prawo własności tych 

gruntów: „Właściwy organ udziela, na wniosek, bonifikaty od opłaty jednorazowej w wysokości 99%:  

1) osobom, w stosunku do których orzeczono niepełnosprawność w stopniu umiarkowanym lub 

znacznym, oraz osobom, w stosunku do których orzeczono niepełnosprawność przed ukończeniem 
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16 roku życia, lub zamieszkującym w dniu przekształcenia z tymi osobami opiekunom prawnym lub 

przedstawicielom ustawowym tych osób,  

2) członkom rodzin wielodzietnych, o których mowa w ustawie z dnia 5 grudnia 2014 r. o Karcie Dużej 

Rodziny (Dz.U. z 2017 r. poz. 1832, z późn. zm.4)),  

3) inwalidom wojennym i wojskowym w rozumieniu ustawy z dnia 29 maja 1974 r. o zaopatrzeniu 

inwalidów wojennych i wojskowych oraz ich rodzin (Dz.U. z 2017 r. poz. 2193 oraz z 2019 r. poz. 39 

i 752),  

4) kombatantom oraz ofiarom represji wojennych i okresu powojennego w rozumieniu ustawy z dnia 24 

stycznia 1991 r. o kombatantach oraz niektórych osobach będących ofiarami represji wojennych i 

okresu powojennego (Dz.U. z 2018 r. poz. 276 oraz z 2019 r. poz. 752),  

5) świadczeniobiorcom do ukończenia 18 roku życia, u których stwierdzono ciężkie i nieodwracalne 

upośledzenie albo nieuleczalną chorobę zagrażającą życiu, które powstały w prenatalnym okresie 

rozwoju dziecka lub w czasie porodu, o których mowa w art. 47 ust. 1a ustawy z dnia 27 sierpnia 

2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz.U. z 2018 r. 

poz. 1510, z późn. zm.5)), lub ich opiekunom prawnym  

- będącym właścicielami budynków mieszkalnych jednorodzinnych lub lokali mieszkalnych służących 

wyłącznie zaspokajaniu potrzeb mieszkaniowych tych osób.  

W razie zbiegu praw do bonifikat, o których mowa w art. 9 i art. 9a, stosuje się jedną bonifikatę 

korzystniejszą dla właściciela gruntu.”  

 

Po zapoznaniu się z treścią cytowanego wyżej artykułu oświadczam, że spełniam / nie spełniam 

warunków* (odpowiednie skreślić) określonych w treści art. 20 cytowanej wyżej ustawy. Na 

potwierdzenie spełniania warunków przedkładam dokumenty (kserokopie) potwierdzające 

przynależność do wymienionej w ustawie grupy ……………………………………..…………………. 

(wskazać do jakiej grupy Wnioskodawca przynależy).  

Załączniki:  

1/.  

2/.  

3/.  

 

          

 

 

…………………………… 

         podpis wnioskodawcy/-ów 

Pouczenie:  

Brak załączenia dokumentów skutkować będzie nie udzieleniem bonifikaty od opłaty jednorazowej w wysokości 99%. 
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Na podstawie art. 13 ust. 1 i ust. 2 rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27.4.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w 

sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej: RODO), informuję, że: 

Utw.: admin 2019-05-07 04:23:16 

  RKI # 31  Mod.: admin 2019-05-07 06:37:20 

 

  
Nazwa administratora 

Imię i nazwisko 

Dane kontaktowe 

Dane przedstawiciela 

Dane inspektora IOD 

Starostwo Powiatowe 

Tomasz Kranc 

ul. Kościuszki 15, 62-100 Wągrowiec 

 
 

Beata Lewandowska e-mail iodo@iodopila.pl 

  CELE PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH ORAZ PODSTAWA PRAWNA PRZETWARZANIA  
Cel przetwarzania 

 
 
 

Termin usun. danych osob. 

Podstawa 

realizacja zadań związanych z użytkowaniem wieczystym Skarbu Państwa (ustawa z dnia 20 lipca 2018 r. o przekształceniu 

prawa użytkowania wieczystego gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe w prawo własności tych gruntów, ustawa z 
dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami) 
wypełnienie obowiązków prawnych ciążących na Administratorze (art. 6 ust. 1 lit. c RODO) 

 
 
ustawa z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach 

 

  PRAWA I KONSEKWENCJE  

Prawo dostępu do danych osobowych: 

Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia oraz prawo do ograniczenia ich 

przetwarzania. Ponadto także prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, prawo do 
przenoszenia danych oraz prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Pani/Pana danych osobowych. Wobec prawa do usunięcia danych ich 
przenoszenia oraz sprzeciwu mają zastosowanie ograniczenia wynikające z art. 17 ust. 3, art. 20, art. 21 RODO 

Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego: 

Przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa gdy uzna Pani/Pan, iż 
przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO. 

Konsekwencje niepodania danych osobowych: 

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest warunkiem realizacji celów. 

 

  ODBIORCY DANYCH  

Opis Dane osobowe mogą zostać ujawnione innym podmiotom; naszym partnerom, czyli firmom, z którymi współpracujemy. 
Do danych mogą też mieć dostęp podmioty, którym mamy obowiązek przekazywania danych na gruncie obowiązujących 

przepisów prawa. 

Kat. odbiorców osoby fizyczne, osoby prawne, organy władzy publicznej oraz podmioty wykonujące zadania publiczne lub działające na zlecenie organów 
władzy publicznej, w zakresie i celach, które wynikaja z obowiązujacych przepisów prawa 
podmioty, które na podstawie stosownych umów podpisanych z Administratorem przetwarzaja dane. 

 

  PRZEKAZANIE DANYCH DO PAŃSTWA TRZECIEGO / ORGANIZACJI MIĘDZYNARODOWEJ  

Opis Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego/organizacji międzynarodowej o ile taki obowiązek nie będzie 
wynikał z przepisów prawa 

 

Przekazanie do państwa trzeciego / org. międzynarod. NIE 

Nazwa państwa trzeciego lub org. międzynarod. 

  ZAUTOMATYZOWANE PODEJMOWANIE DECYZJI,  PROFILOWANIE  

Pani/Pana dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą profilowane, o ile taki obowiązek nie będzie wynikał z przepisów 
prawa.  

 

 

 

 

                                                                                                               _________________________________________ 

                              (data i podpis Wnioskodawcy)

REJESTR KLAUZUL INFORMACYJNYCH [RKI-01] 

ADMINISTRATOR DANYCH WSPÓŁADMINISTRATOR DANYCH 

mailto:iodo@iodopila.pl


 

 

 

 


