
Biskupiec, dnia: ........................... 

 

………………………………………………………………………………….…….. 

(Imię i nazwisko) 

 

……………………………………..………………………………………….…….. 

(PESEL) 

 

………………………………………..………………………...…………..…….. 

(Adres zamieszkania) 

 

……………………………………………………………………….….....…….. 

(Numer telefonu)*) 

 

Burmistrz 

Biskupca 
 

 

WNIOSEK O UDZIELENIE BONIFIKATY 99% OD OPŁATY JEDNORAZOWEJ  

Z TYTUŁU PRZEKSZTAŁCENIA PRAWA UŻYTKOWANIA WIECZYSTEGO 

 

Na podstawie art. 9a ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. o przekształceniu prawa użytkowania 

wieczystego gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe w prawo własności tych gruntów, 

wnoszę o udzielenie 99 % bonifikaty od opłaty jednorazowej za przekształcenie nieruchomości 

położonej w …........................... przy ul. …………………………………………. oznaczonej w 

ewidencji gruntów i budynków jako działka nr ……… w obrębie nr ……… objętej księgą 

wieczystą nr ……………………….….. . 

Oświadczam, że (właściwe zaznaczyć): 

posiadam orzeczenie o niepełnosprawności w stopniu umiarkowanym lub znacznym (należy załączyć 

kserokopię takiego orzeczenia), 

 

orzeczono wobec mnie niepełnosprawność przed ukończeniem 16 roku życia (bez stopnia 

niepełnosprawności; należy załączyć kserokopię takiego orzeczenia), 

 

jestem opiekunem prawnym lub przedstawicielem ustawowym osoby, w stosunku do której orzeczono 

niepełnosprawność w stopniu umiarkowanym/znacznym lub osoby, wobec której orzeczono 

niepełnosprawność przed ukończeniem 16 roku życia, zamieszkującym wraz z nią  w dniu 

przekształcenia (należy załączyć kserokopię orzeczenia o niepełnosprawności oraz dokumentu 

potwierdzającego opiekę prawną/przedstawicielstwo ustawowe), 

 

Jestem członkiem rodziny wielodzietnej, o której mowa w ustawie z dnia 5 grudnia 2014 r. o Karcie 

Dużej Rodziny (należy załączyć kserokopię Karty lub inne dokumenty potwierdzające),  

 

Jestem inwalidą wojennym i wojskowym w rozumieniu ustawy z dnia 29 maja 1974 r. o  zaopatrzeniu 

inwalidów wojennych i wojskowych oraz ich rodzin (należy załączyć kserokopię orzeczenia Zakładu 

Ubezpieczeń Społecznych o przyznaniu świadczenia na podstawie ustawy z dnia 29 maja 1974 r.),  

 

Jestem kombatantem, ofiarą 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 (należy załączyć kserokopię decyzji Szefa Urzędu do Spraw Kombatantów i 

Osób Represjonowanych potwierdzającą uprawnienia przewidziane w ustawie z dnia 24 stycznia 

1991 r.),  



 

Jestem opiekunem prawnym świadczeniobiorcy do ukończenia 18 roku życia, u którego 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  

(należy załączyć kserokopię zaświadczenia lekarskiego potwierdzającego powyższą okoliczność oraz 

dokumentu potwierdzającego opiekę prawną). 

 

Brak złożenia dokumentów potwierdzających spełnienie przesłanek do przyznania 99% 

bonifikaty spowoduje pozostawienie wniosku o przyznanie bonifikaty bez rozpoznania, co oznaczać 

będzie nieprzyznanie bonifikaty w wysokości 99% od jednorazowej opłaty za przekształcenie prawa 

użytkowania wieczystego w prawo własności. 

 

Jednocześnie oświadczam, że (właściwe zaznaczyć): 
 

Jestem właścicielem jednorodzinnego budynku mieszkalnego, znajdującego się na przedmiotowej 

nieruchomości, służącego wyłącznie zaspokajaniu moich potrzeb mieszkaniowych. 

 

Jestem właścicielem lokalu mieszkalnego nr ……, znajdującego się w budynku mieszkalnym nr …… 

wzniesionym na przedmiotowej nieruchomości, służącego wyłącznie zaspokajaniu moich potrzeb 

mieszkaniowych. 

 

  

        ………………………………….………. 

                                    podpis 

 

*)   nieobowiązkowe 

Ogólna klauzula informacyjna RODO 

Zgodnie z 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) (Dz.U.UE.L.2016.119.1 

z 4.05.2016 r.) - dalej RODO, informujemy że: 

1) Administratorem Pana/Pani danych osobowych jest Gmina Biskupiec reprezentowana przez Burmistrza 

Biskupca- Pana Kamila Kozłowskiego (11-300 Biskupiec ul. Al.. Niepodległości 2, tel. 0-89 715-01-10, 

email: ratusz@biskupiec.pl). 
2) W sprawie sposobu i zakresu przetwarzania Pana/Pani danych osobowych oraz przysługujących Panu/Pani 

uprawnień, może się Pan/Pani skontaktować z Inspektorem Ochrony Danych za pośrednictwem adresu email: 

inspektor@cbi24.pl lub pisemnie na adres Administratora. 

3) Państwa dane osobowe przetwarzamy w celach: 

 wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym lub w ramach sprawowania władzy publicznej 

powierzonej administratorowi (art. 6 ust. 1 lit. e), 

 wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze (art. 6 ust. 1 lit. c), 

 wykonania umowy, której Pan/Pani jest stroną, lub do podjęcia działań na żądanie Pana/Pani, przed zawarciem 

umowy (art. 6 ust. 1 lit. b), 

 na podstawie Pana/Pani zgody wyrażonej w jednym lub większej liczbie określonych celów (art.6 ust.1 lit.a); 

W przypadku przetwarzania szczególnych kategorii danych osobowych (art. 9 ust. 1) Pana/Pani dane osobowe mogą 

być przetwarzane: 

 na podstawie wyrażonej przez Pana/Panią wyraźnej zgody na przetwarzanie tych danych osobowych w jednym 

lub kilku konkretnych celach (art. 9 ust. 2 lit. a), 

 jeżeli przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązków i wykonywania szczególnych praw przez 

administratora lub Pana/Panią, w dziedzinie prawa pracy i zabezpieczenia społecznego (art. 9 ust. 2 lit. b), 

 jeżeli przetwarzanie jest niezbędne do ochrony Pana/Pani żywotnych interesów, lub innej osoby fizycznej, a 

osoba, której dane dotyczą, jest fizycznie lub prawnie niezdolna do wyrażenia zgody (art. 9 ust. 2 lit. c), 

 jeżeli przetwarzanie jest niezbędne ze względów związanych z ważnym interesem publicznym, na podstawie 

prawa Unii lub prawa państwa członkowskiego (art. 9 ust. 2 lit. g), 

mailto:ratusz@biskupiec.pl


 jeżeli przetwarzanie jest niezbędne do celów profilaktyki zdrowotnej lub medycyny pracy, do oceny zdolności 

pracownika do pracy (art. 9 ust. 2 lit. h); 

Przetwarzanie Państwa danych osobowych dotyczących wyroków skazujących i naruszeń prawa (art. 10 RODO) 

będzie dokonywane wyłącznie pod nadzorem władz publicznych lub jeżeli przetwarzanie jest dozwolone prawem 

Unii lub prawem państwa członkowskiego przewidującymi odpowiednie zabezpieczenia Państwa praw i wolności. 

4) Odbiorcami Państwa danych osobowych są przede wszystkim instytucje przewidziane przepisami prawa. Państwa 

dane osobowe możemy również przekazywać podmiotom przetwarzającym je w naszym imieniu, z którymi mamy 

zawarte umowy powierzenia przetwarzania danych. Państwa dane osobowe przekazujemy również innym 

administratorom przetwarzającym je we własnym imieniu; 

5) Pana/Pani dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji celów określonych w pkt. 3, a po 

tym czasie przez okres oraz w zakresie wymaganym przez przepisy powszechnie obowiązującego prawa; 

6) W trakcie przetwarzania danych osobowych przysługują Panu/Pani następujące prawa:   

 żądania dostępu do danych osobowych, 

 żądania sprostowania danych osobowych,   

 żądania usunięcia danych osobowych, 

 żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych,,, 

 wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych; 

7) Jeżeli przetwarzanie odbywa się na podstawie Pana/Pani zgody (art. 6 ust. 1 lit. a lub art. 9 ust. 2 lit. a) – ma 

Pan/Pani prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, 

którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem; 

8) W związku z przetwarzaniem Państwa danych osobowych, w przypadku powzięcia informacji o nieprawidłowym 

przetwarzaniu tych danych, ma Pan/Pani prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu 

Ochrony Danych Osobowych. 

9) W przypadku, gdy podanie przez Państwa danych osobowych jest wymogiem ustawowym lub umownym lub 

warunkiem zawarcia umowy, jest Pan/Pani zobowiązany/a do ich podania. Konsekwencją niepodania ww. danych 

osobowych będzie brak możliwości osiągnięcia celów, dla których je gromadzimy. W sytuacji, gdy przetwarzanie 

danych osobowych odbywa się na podstawie Państwa zgody, podanie przez Pana/Panią tych danych jest 

dobrowolne. 

10) Państwa dane osobowe nie będą podlegały zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu.  

11) W przypadku, gdy będziemy planowali dalej przetwarzać Państwa dane osobowe w celu innym niż cel, w którym 

dane osobowe zostały zebrane, przed takim dalszym przetwarzaniem zostanie Pan/Pani poinformowany/a, o tym 

innym celu oraz udzielimy Panu/Pani wszelkich innych stosownych informacji. 

 


