
                                                                                                                Kłobuck, dnia ……………… 

 

…………………………………….…. 
 

……………………………….………. 
imię i nazwisko wnioskodawcy/wnioskodawców 

 

 

………………………………….…….. 

 

 

…………………………………….….. 
adres zamieszkania wnioskodawcy/wnioskodawców 

 

 

 

………………………………….……. 
nr telefonu 

 

 

 
W N I O S E K  

 

o udzielenie bonifikaty od wniesienia jednorazowej opłaty za przekształcenie prawa 

użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości 
 

 

 
W związku z art. 9 ust. 4 i 5 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. o przekształceniu prawa użytkowania 

wieczystego gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe w prawo własności tych gruntów (Dz.U.2019 

poz.507 ze zm.) oraz uchwały nr 76/VI/2019 Rady Miejskiej w Kłobucku z dnia 26 marca 2019 r. w sprawie 

warunków udzielenia bonifikat od jednorazowej opłaty z tytułu przekształcenia prawa użytkowania 

wieczystego gruntów stanowiących własność Gminy Kłobuck w prawo własności tych gruntów i wysokości 

stawek procentowych tych bonifikat (Dz.U. Woj. Śl. z dnia 1 kwietnia 2019 r. poz. 2602) oświadczam, że 

chcę skorzystać w 2019 roku z 60 % bonifikaty od  opłaty za przekształcenie prawa użytkowania 

wieczystego w prawo własności nieruchomości położonej w Kłobucku: 

 

 

Położenie nieruchomości: ……………………………………………………………….…………… 

 

Numer ewidencyjny działki: …………………………………………………………………………. 

 

Obręb: ………………………………………………………………………………………………… 

 

Księga Wieczysta nr: …………………………………………………………………………………. 

 

 
*WŁAŚCIWE ZAZNACZYĆ 

OŚWIADCZAM, ŻE: 

❑  NIERUCHOMOŚĆ JEST ZABUDOWANA WYŁĄCZNIE BUDYNKIEM MIESZKALNYM JEDNORODZINNYM 

❑ NIERUCHOMOŚC JEST ZABUDOWANA BUDYNKIEM WIELORODZINNYM, A WNIOSEK DOTYCZY LOKALU MIESZKALNEGO 

❑ NIE POSIADAM ZALEGŁOŚCI W REGULOWANIU ZOBOWIĄZAŃ FINANSOWYCH WOBEC GMINY KŁOBUCK  ZWIĄZANYCH Z 

NIERUCHOMOŚCIĄ BĘDĄCĄ PRZEDMIOTEM PRZEKSZTAŁCENIA. 

 

NA NIERUCHOMOŚCI / W LOKALU: 



❑ NIE JEST ZAREJESTROWANA DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZA 

❑ JEST ZAREJESTROWANA DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZA NIP………………………………………………..……………………. 

❑ JEST ZAREJESTROWANA SPÓŁKA PRAWA HANDLOWEGO LUB INNY PODMIOT NIP………………………………..……….. 

❑ NIE JEST ZAREJESTROWANA SPÓŁKA PRAWA HANDLOWEGO LUB INNY PODMIOT NIP………………………………..….. 

❑ JEST ZAREJESTROWANA DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZA ALE NIE JEST TU FAKTYCZNIE PROWADZONA . 

 

 

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

 

                                                                                        …………………………………………... 
                                                                                                                             podpis/podpisy wnioskodawcy/wnioskodawców 

 

 

 

 

 

 

 
Pouczenie: 

 
Wniosek o udzielenie bonifikaty winien być złożony przez wszystkich właścicieli/współwłaścicieli danej 

nieruchomości gruntowej lub lokalowej. 

 

Wniosek o bonifikatę zostanie rozpatrzony: 

po wydaniu przez organ zaświadczenia potwierdzającego przekształcenie prawa użytkowania wieczystego  
w prawo własności. 
 
 

Na podstawie z art. 6 ust. 1 lit a. 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 tych danych oraz uchylenia dyrektywy 
95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych osobowych) wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w zakresie 
numeru telefonu i adresu e-mail w celu przekazywania przez Urząd istotnych informacji związanych z realizacją tego wniosku.  
 
 
 
…………………………………..…………………… 
 
 
……………………………………………………….. 
podpis/podpisy wnioskodawcy/wnioskodawców 
 

 

 

 


