
 

 

…………………………………, ……………. 

        miejscowość  data 

………………………………………………….. 

………………………………………………….. 

………………………………………………….. 

………………………………………………….. 

imię i nazwisko, adres do doręczeń, PESEL 

wnioskodawcy, telefon,e-mail 

       Urząd Miejski w Bielsku-Białej  

       Wydział Nieruchomości 

       pl. Ratuszowy 5, 43-300 Bielsko-Biała 

 

 

ZGŁOSZENIE 

zamiaru wniesienia opłaty jednorazowej z wnioskiem o udzielenie bonifikaty 

 

W związku z wydaniem zaświadczenia z dnia ...................... nr ......./........../....... potwierdzającego 

przekształcenie prawa użytkowania wieczystego gruntu zabudowanego na cele mieszkaniowe  

w prawo własności zgłaszam zamiar wniesienia jednorazowej opłaty z tytułu przekształcenia 

prawa użytkowania wieczystego w prawo własności na podstawie art. 7 ust. 7 i 8, art. 9a ustawy  

z dnia 20 lipca 2018 r. o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego gruntów zabudowanych  

na cele mieszkaniowe w prawo własności tych gruntów (Dz. U. z 2020, poz. 139), w odniesieniu  

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

oznaczonej w ewidencji gruntów i budynków jako działka nr …… z obrębu …………………….,  

dla której urządzona została księga wieczysta nr …………………………… oraz wnoszę o udzielenie 

informacji o wysokości tej opłaty. 

Jednocześnie wnoszę o udzielenie przysługującej mi bonifikaty z tytułu uiszczenia opłaty 

jednorazowej.  

poniższą część wypełniają 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 ……………….. . 

          

…………………………… 

         podpis wnioskodawcy/-ów 



 

 

Uwagi: 

I. Zgodnie z art. 9a. 1. ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego gruntów 

zabudowanych na cele mieszkaniowe w prawo własności tych gruntów 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 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.), 

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.), lub ich opiekunom prawnym 

-   będącym właścicielami budynków mieszkalnych jednorodzinnych lub lokali mieszkalnych służących wyłącznie 

zaspokajaniu potrzeb mieszkaniowych tych osób. 

II. W razie zbiegu praw do bonifikat, o których mowa w art. 9 i art. 9a ww. ustawy lub bonifikaty udzielnej na podstawie 

uchwały nr III/25/2018 Rady Miasta Bielska-Białej, stosuje się jedną bonifikatę korzystniejszą dla właściciela gruntu. 

 
III. Do wniosku należy dołączyć kopie dokumentów potwierdzające status ww. osób, które legitymują się prawem  

do uzyskania bonifikaty od opłaty jednorazowej w wysokości 99%. 

Informacja o przetwarzaniu danych osobowych  
W związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych w Urzędzie Miejskim w Bielsku-Białej, informujemy na podstawie art. 13 ust. 1 

i ust. 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27.04.2016 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 

(ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L z 04.05.2016 r., Nr 119, s. 1), zwane dalej w skrócie „ RODO”:  

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Prezydent Miasta Bielsko-Biała, z siedzibą 43-300 Bielsko-Biała, Plac 

Ratuszowy 1. 

2. Z Inspektorem Ochrony Danych, może się Pani/Pan skontaktować w sprawach związanych z ochroną danych osobowych, w 
następujący sposób:  

o pod adresem poczty elektronicznej: iod@um.bielsko.pl, 

o pisemnie na adres siedziby Administratora, 

o telefonicznie: 33-4971721.3. 

3. Przetwarzanie Pani/Pana danych odbywa się w związku z realizacją zadania Miasta Bielsko-Biała, określonego przepisami prawa, 

którego dotyczy niniejsza karta usługi. 
4. Dane nie będą przekazywane innym podmiotom, z wyjątkiem podmiotów uprawnionych do ich przetwarzania na podstawie 

przepisów prawa. 

5. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane jedynie w okresie niezbędnym do spełnienia celu, dla którego zostały zebrane lub 
w okresie wskazanym przepisami prawa. Po spełnieniu celu, dla którego Pani/Pana dane zostały zebrane, mogą one być 

przechowywane jedynie w celach archiwalnych, przez okres, który wyznaczony zostanie przede wszystkim na podstawie 

rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji 
w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych, chyba że przepisy szczególne stanowią inaczej. 

6. Na zasadach określonych przepisami RODO, posiada Pani/Pan prawo do:  

o dostępu do treści swoich danych osobowych, 

o sprostowania (poprawiania) swoich danych osobowych, 

o usunięcia swoich danych osobowych, 

o ograniczenia przetwarzania swoich danych osobowych, 

o przenoszenia swoich danych osobowych, 

o do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Pani/Pana danych, 

o do cofnięcia zgody, 

o wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych. 

7. Pani/Pana dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą profilowane. 

http://lex.online.wolterskluwer.pl/WKPLOnline/content.rpc?reqId=1564386331554_1423614237&nro=19006042&wersja=0&class=CONTENT&dataOceny=2019-07-29&loc=4&tknDATA=25%2C6%2C73%2C8%2C1564060818&fullTextQuery.query=Przekszta%C5%82cenie+prawa+u%C5%BCy
http://lex.online.wolterskluwer.pl/WKPLOnline/content.rpc?reqId=1564386331554_1423614237&nro=19006042&wersja=0&class=CONTENT&dataOceny=2019-07-29&loc=4&tknDATA=25%2C6%2C73%2C8%2C1564060818&fullTextQuery.query=Przekszta%C5%82cenie+prawa+u%C5%BCy
http://lex.online.wolterskluwer.pl/WKPLOnline/content.rpc?reqId=1564386331554_1423614237&nro=19006042&wersja=0&class=CONTENT&dataOceny=2019-07-29&loc=4&tknDATA=25%2C6%2C73%2C8%2C1564060818&fullTextQuery.query=Przekszta%C5%82cenie+prawa+u%C5%BCy
http://lex.online.wolterskluwer.pl/WKPLOnline/content.rpc?reqId=1564386331554_1423614237&nro=19006042&wersja=0&class=CONTENT&dataOceny=2019-07-29&loc=4&tknDATA=25%2C6%2C73%2C8%2C1564060818&fullTextQuery.query=Przekszta%C5%82cenie+prawa+u%C5%BCy


 

 

 


