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Wniosek

o udzielenie 99 % bonifikaty od opłaty jednorazowej z tytułu przekształcenia prawa
użytkowania wieczystego gruntu zabudowanego na cele mieszkaniowe w prawo własności 

     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 (tj.
Dz. U. z 2020 r. poz. 139) wnoszę o udzielenie bonifikaty wynoszącej 99 % od opłaty jednorazowej
z  tytułu  przekształcenia  prawa  użytkowania  wieczystego  w  prawo  własności  nieruchomości
gruntowej położonej w Nowej Rudzie przy ul. …………..…………………………. nr .………..

Oświadczam, że (właściwe zaznaczyć):

posiadam orzeczenie o niepełnosprawności w stopniu umiarkowanym lub znacznym (należy
załączyć kserokopię takiego orzeczenia, oryginał przedstawić do wglądu), 
orzeczono  wobec  mnie  niepełnosprawność  przed  ukończeniem  16  roku  życia  (  należy
załączyć kserokopię takiego orzeczenia, oryginał przedstawić do wglądu ),
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,  oryginały
przedstawić do wglądu ),
jestem 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.) (należy załączyć kserokopię
Karty, oryginał przedstawić do wglądu ), 
jestem 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)  (należy  załączyć  kserokopię  Książki  Inwalidy
Wojennego/Wojskowego, oryginał przedstawić do wglądu ), 
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 (Dz. U. z 2018r., poz. 276 oraz z 2019 r. poz. 752) (należy
załączyć  kserokopię  Karty  Kombatanta,  lub  kserokopię  Zaświadczenia  o  uprawnieniach
Kombatantów i Osób Represjonowanych, lub legitymacji członka Korpusu Weteranów Walk o
Niepodległość  Rzeczpospolitej  Polskiej  lub  kserokopię  legitymacji  osoby represjonowanej,
oryginał przedstawić do wglądu ),
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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  (Dz.U.  z  2018r.  poz.  1510 z  późn.  zm.)  (należy
załączyć kserokopię zaświadczenia lekarskiego potwierdzającego powyższą okoliczność oraz
dokumentu potwierdzającego opiekę prawną, oryginał przedstawić do wglądu ).

Oświadczam, że wyżej wskazany budynek/lokal służy wyłącznie zaspokajaniu moich potrzeb
mieszkaniowych i nie prowadzę w nim działalności gospodarczej.

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

                                                                                                             (podpis wnioskodawcy) 

*  Zgodnie z art.6 ust.1 lit. a ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 
    27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119  z 04.05.2016) wyrażam zgodę na przetwarzanie moich
    danych osobowych w celu rozpatrzenia przedmiotowego wniosku. 

                                                                                                   …………………………………….
             podpis  wnioskodawcy

Załączniki:  

1. ……………………………………….......................................................................... 

2.  ……………………………………….......................................................................... 




