
       ………………………, ……………. 

        miejscowość  data 

…………………………………………………. 

(imię i nazwisko) 

………………………………………………….. 

(adres) 

…………………………………………………..  Urząd Miejski w Kluczborku 

       ul. Katowicka 1 

       46-200 Kluczbork 

 

Wniosek o udzielenie bonifikaty w wysokości 99% 

 od jednorazowej opłaty z tytułu przekształcenia użytkowania wieczystego na własność   

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

użytkowania wieczystego gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe w prawo własności 

tych gruntów (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 916) wnoszę o udzielenie bonifikaty w wysokości 99% 

od jednorazowej opłaty przekształceniowej związanej z lokalem mieszkalnym/budynkiem 

mieszkalnym położonym w Kluczborku przy ul. ……………………………, nr 

budynku……… nr lokalu …………,  działka nr ………. ark.m. ……, 

z uwagi z tym, że jestem: 

 

  osobą, w stosunku do której orzeczono niepełnosprawność w stopniu umiarkowanym lub 

znacznym,  

  osobą, w stosunku do której orzeczono niepełnosprawność przed ukończeniem 16 roku   

życia, 

 opiekunem prawnym lub przedstawicielem ustawowym zamieszkującym w dniu 

przekształcenia z osobą, w stosunku do której orzeczono niepełnosprawność w stopniu 

umiarkowanym lub znacznym lub osobą w stosunku do której orzeczono 

niepełnosprawność przed ukończeniem 16 roku życia, 

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

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

 inwalidą 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), 

    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 (Dz. U. z 2018 r. poz. 276 oraz z 2019 r. poz. 

752), 

 świadczeniobiorcą 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 (Dz. U. z 2018 r. poz. 1510, z późn. zm.), lub ich opiekunem 

prawnym 

Jednocześnie oświadczam ,że w/w lokal mieszkalny/budynek mieszkalny, w stosunku do którego 

wnioskowane jest udzielenie bonifikaty, służy wyłącznie zaspokajaniu moich potrzeb 

mieszkaniowych i nie jest wykorzystywany do prowadzenia działalności gospodarczej, jak 

również nie jest przedmiotem najmu.  

         …………………………… 
                                                                                                                                                      (podpis wnioskodawcy) 

https://sip.lex.pl/#/document/18153356?cm=DOCUMENT
https://sip.lex.pl/#/document/16789250?cm=DOCUMENT
https://sip.lex.pl/#/document/16794036?cm=DOCUMENT
https://sip.lex.pl/#/document/17127716?unitId=art(47)ust(1(a))&cm=DOCUMENT
https://sip.lex.pl/#/document/17127716?unitId=art(47)ust(1(a))&cm=DOCUMENT


 

 

Załączniki ( w zależności od zaznaczenia odpowiedniego  we wniosku) 

1. Orzeczenie o niepełnosprawności.  

2. Karta Dużej Rodziny.  

3. Orzeczenie Zakładu Ubezpieczeń Społecznych o przyznaniu świadczenia w oparciu o ustawę 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. Dokument potwierdzający uprawnienia wynikające 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. Zaświadczenie potwierdzające 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. ). 

6. W przypadku opiekunów prawnych kopia dokumentu potwierdzającego umocowanie do sprawowania opieki. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Klauzula informacyjna dla przekształcenia prawa użytkowania wieczystego gruntów zabudowanych na 

cele mieszkaniowe w prawo własności tych gruntów 

 

Na podstawie art. 13 ust. 1 i 2 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 (“RODO") informujemy, że; 

 

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Burmistrz Miasta Kluczborka,  ul. Katowicka 1,  46-

200 Kluczbork, nr tel. 77 418-14-81, adres e-mail; um@kluczbork.pl 

2. Wyznaczony został Inspektor Ochrony Danych, z którym można się skontaktować w sprawach ochrony 

swoich danych osobowych i realizacji swoich praw. Jest nim  pan Andrzej Pawłowicz, adres e-mail: 

rodo@kluczbork.pl 

3. Celem przetwarzania Pani/Pana  danych osobowych jest realizacja ustawowych obowiązków 

Administratora na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w 

związku z podjęciem działań zmierzających do przekształcenia użytkowania wieczystego nieruchomości 

we własność na podstawie Ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. o przekształceniu prawa użytkowania 

wieczystego gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe w prawo własności tych gruntów.     Działania 

te to między innymi: 

 rozpatrzenie wniosku o ustalenie wysokości lub okresu wnoszenia opłaty przekształceniowej, 

 zgłaszanie zamiaru wniesienia opłaty jednorazowej, 

 wydawanie zaświadczeń o przekształceniu.  

4. Pani/Pana dane osobowe przekazywane będą tylko organom publicznym na podstawie obowiązujących 

przepisów prawa.  

5. Nie przekazujemy Pani/Pana danych osobowych poza teren Polski. 

6. Pani/Pana dane osobowe przechowywane przez okres niezbędny do realizacji wskazanych w pkt. 3 

celów, a po tym czasie przez okres oraz w zakresie wymaganym przez przepisy prawa. 

7. W związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych przysługuje Pani/Panu; 

 prawo dostępu do danych oraz otrzymania ich kopii 

 prawo do sprostowania (poprawiania) danych  

 prawo do ograniczenia przetwarzania danych 

 prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego (Prezesa Urzędu Ochrony Danych) – w przypadku, 

gdy uważa Pani/Pan, że przetwarzamy Pani/Pana dane niezgodnie z prawem. 

8. Podanie Pani/Pana danych jest wymogiem ustawowym, wynika z realizacji obowiązków wynikających z 

przepisów prawa.  

9. Przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych nie będzie podlegało zautomatyzowanemu podejmowaniu 

decyzji, w tym profilowaniu. 

 

mailto:rodo@kluczbork.pl

