…………………………………, …………….
miejscowość

data

…………………………………………………..
…………………………………………………..
…………………………………………………..
…………………………………………………..
imię i nazwisko, adres do doręczeń,

Burmistrz Miasta i Gminy Oleszyce
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. z 2018 r., poz. 1716 z późn. zm.), zgłaszam zamiar wniesienia
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.
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 dotycząca lokalu nr KW ………………………….…….….. .
Na podstawie art. 9a ww. ustawy wnoszę o udzielenie bonifikaty od opłaty jednorazowej
w wysokości 99%.
Spełniam przynajmniej jeden z n/w warunków udzielenia bonifikaty :
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,
3) inwalidom wojennym i wojskowym w rozumieniu ustawy z dnia 29 maja 1974 r.
o zaopatrzeniu inwalidów wojennych i wojskowych oraz ich rodzin,
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,

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 lub ich opiekunom prawnym.
Oświadczam(-y) ponadto, że budynek mieszkalny jednorodzinny lub w/w lokal mieszkalny
służy wyłącznie zaspokajaniu moich/naszych potrzeb mieszkaniowych.

……..……………..…………………………..…………………………
(czytelny podpis składającego wniosek i oświadczenie)

KLAUZULA INFORMACYJNA
Na podstawie art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27
kwietnia 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), publ. Dz. Urz. UE L Nr 119, s. 1 informujemy, iż:
1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Gmina Oleszyce, ul. Rynek 1, 37-630 Oleszyce,
tel. 16 63 15 010.
2. W sprawach z zakresu ochrony danych osobowych mogą Państwo kontaktować się z Inspektorem
Ochrony Danych pod adresem e-mail: inspektor@cbi24.pl.
3. Dane osobowe będą przetwarzane w celu realizacji obowiązków prawnych ciążących na
Administratorze.
4. Dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji ww. celu z uwzględnieniem
okresów przechowywania określonych w przepisach odrębnych, w tym przepisów archiwalnych.
5. Podstawą prawną przetwarzania danych jest art. 6 ust. 1 lit. c) ww. Rozporządzenia.
6. Odbiorcą Pani/Pana danych będą podmioty upoważnione na mocy przepisów prawa.
7. Osoba, której dane dotyczą ma prawo do:
- dostępu do treści swoich danych oraz możliwości ich poprawiania, sprostowania, ograniczenia
przetwarzania, a także - w przypadkach przewidzianych prawem - prawo do usunięcia danych i prawo
do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Państwa danych.
- wniesienia skargi do organu nadzorczego w przypadku gdy przetwarzanie danych odbywa się
z naruszeniem przepisów powyższego rozporządzenia tj. Urzędu Ochrony Danych Osobowych,
ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.
Ponadto informujemy, iż w związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych nie podlega
Pan/Pani decyzjom, które się opierają wyłącznie na zautomatyzowanym przetwarzaniu, w tym
profilowaniu, o czym stanowi art. 22 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych.

……..……………..…………………………..…………………………
(podpis składającego wniosek)

