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ZGŁOSZENIE 

zamiaru wniesienia opłaty jednorazowej z wnioskiem o udzielenie bonifikaty 
 w trybie przepisów 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 2018 r., poz. 1716) 

 

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. z 2018 r., poz. 1716 z 

późn. zm.), zgłaszam (zgłaszamy) zamiar wniesienia jednorazowej opłaty z tytułu przekształcenia prawa 

użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości oznaczonej jako obręb…………………, działka 

nr ewid. ………………………., zapisanej w księdze wieczystej KW nr........................................................., 

prowadzonej przez Sąd Rejonowy w Śremie oraz wnoszę o udzielenie  informacji o wysokości tej opłaty..  

 Jednocześnie wnoszę (wnosimy) o udzielenie 80% bonifikaty od opłaty jednorazowej tytułu przekształcenia 

prawa użytkowania wieczystego gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe w prawo własności tych 

gruntów na podstawie  Uchwały NR IV/20/19 Rady Miejskiej w Mosinie z dnia 24 stycznia 2019 r. 

Oświadczam, że znane mi są warunki udzielenia bonifikaty, ustalone przywołaną uchwałą.1 

 

 

 

          ...................................................... 
          (PODPIS WNIOSKODAWCY/WNIOSKODAWCÓW) 

 
1 §2.  Warunkiem udzielenia bonifikaty od opłaty jednorazowej jest: 

1. Złożenie przez uprawnionego wymienionego w §1 pisemnego wniosku o udzielenie bonifikaty wraz z oświadczeniem o zamiarze 

wniesienia opłaty jednorazowej, oraz  

2. Brak zaległości z tytułu opłat rocznych za użytkowanie wieczyste lub opłat z tytułu przekształcenia następnych latach.   
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