
…………………………………, ……………. 

           miejscowość  data 

………………………………………………….. 

………………………………………………….. 

………………………………………………….. 

………………………………………………….. 

imię i nazwisko, adres do doręczeń, nr tel. 

        Burmistrz Strzelce Opolskich 
        Plac Myśliwca 1 
        47-100 Strzelce Opolskie 
 

 

ZGŁOSZENIE 
zamiaru wniesienia opłaty jednorazowej  

 
Na podstawie art. 4 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 2019r. poz. 916  i 1309.), 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 i budynków jako działka nr ………………………………………………..…………..… 
…………………………………………………………………………………………………………………... z obrębu 
……………………….…, dla której urządzona została księga wieczysta nr ……………………………… oraz 
wnoszę o udzielenie informacji o wysokości tej opłaty. 

 
poniższą część wypełniają właściciele lokali, których udział w nieruchomości wspólnej obejmował prawo użytkowania wieczystego 
 

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 
nr ………..………..……..  
 

Jednocześnie wnoszę/nie wnoszę* o udzielenie przysługującej mi bonifikaty z tytułu uiszczenia opłaty 
jednorazowej : 

a) wynikającej z uchwały nr III/12/2018 Rady Miejskiej w Strzelcach Opolskich z dnia 19 grudnia 2018r.                                 
w wysokości *: 

- 60% - w przypadku, gdy opłata jednorazowa zostanie wniesiona w roku, w którym nastąpiło przekształcenie; 
- 50% - w przypadku, gdy opłata jednorazowa zostanie wniesiona w drugim roku po przekształceniu; 
- 40% - w przypadku, gdy opłata jednorazowa zostanie wniesiona w trzecim roku po przekształceniu; 
- 30% - w przypadku, gdy opłata jednorazowa zostanie wniesiona w czwartym roku po przekształceniu; 
- 20% - w przypadku, gdy opłata jednorazowa zostanie wniesiona w piątym roku po przekształceniu; 
- 10% - w przypadku, gdy opłata jednorazowa zostanie wniesiona w szóstym roku po przekształceniu,  

lub: 

b) w wysokości 99% wynikającej z art. 9a ustawy, przysługującej właścicielom budynków mieszkalnych 
jednorodzinnych lub lokali mieszkalnych służących wyłącznie zaspokajaniu potrzeb mieszkaniowych tych 
osób, a będących *: 

 1)  osobami, 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) członkami rodzin wielodzietnych, o których mowa w ustawie z dnia 5 grudnia 2014 r. o Karcie Dużej Rodziny 
(Dz.U. z 2017 r. poz. 1832, z późn. zm.),   

 3) inwalidami wojennymi i wojskowymi 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),   

 4) kombatantami oraz ofiarami 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),   

https://sip.legalis.pl/document-view.seam?documentId=mfrxilrtg4ytcnbzgyytk
https://sip.legalis.pl/document-view.seam?documentId=mfrxilrtg4ytcnrvg4ytm
https://sip.legalis.pl/document-view.seam?documentId=mfrxilrtg4ytgmjvg4zdi
https://sip.legalis.pl/document-view.seam?documentId=mfrxilrtg4ytgnrqhezds
https://sip.legalis.pl/document-view.seam?documentId=mfrxilrtg4ytcojsg4zdo
https://sip.legalis.pl/document-view.seam?documentId=mfrxilrtg4ytgnrqhezds


 5) świadczeniobiorcami 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 (Dz.U. z 2018 r. poz. 1510, 
z późn. zm.), lub ich opiekunami prawnymi.   

 

Oświadczam, że  nieruchomość położona w ………………………………… przy ulicy  
……………………………………..……….., służy wyłącznie zaspokajaniu moich potrzeb 
mieszkaniowych. 

 

UWAGA – w razie zbiegu praw do bonifikat, o których mowa powyżej, stosuje się jedną bonifikatę 
korzystniejszą dla właściciela gruntu. 

 

 

 

 

…………………………………. 
          czytelny podpis wnioskodawcy/ów 

 

 

 

 

     właściwe podkreślić  

(do wniosku należy przedłożyć do wglądu dokument uprawniający do udzielenia bonifikaty w wysokości 99% 
np. Kartę Dużej Rodziny, orzeczenie o niepełnosprawności, legitymacja kombatancka itp. – dokument taki 
przedłożyć wraz z wnioskiem  w sekretariacie Gminnego Zarządu Mienia Komunalnego w Strzelcach 
Opolskich ul. Zamkowa 2 pokój nr 3 (I piętro). 

 

          
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

https://sip.legalis.pl/document-view.seam?documentId=mfrxilrtg4ytenjygmydaltqmfyc4nbtha4tcojqha
https://sip.legalis.pl/document-view.seam?documentId=mfrxilrtg4ytenjygmyda


 

……………………………………………………………………………..     

Imię i Nazwisko 

         

……………………………………………………………………………..     

Adres 

 

……………………………………………………………………………..     

Telefon/Adres e-mail        

 

 

OŚWIADCZENIE O WYRAŻENIU ZGODY  

NA PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH 

Ja niżej podpisany/a ………………………………………………………., wyrażam zgodę na przetwarzanie 

moich danych osobowych przez Gminę Strzelce Opolskie, działającą poprzez Gminny Zarząd Mienia 

Komunalnego w Strzelcach Opolskich. Inspektorem ochrony danych osobowych jest Pan Mateusz 

Gruntowski, z którym można się skontaktować mailowo pod adresem: 

mgruntowski@radcaprawny.opole.pl.  

Moje dane osobowe przetwarzane są na podstawie wyrażenia przeze mnie zgody (zgodnie z 

treścią art. 6 ust. 1 lit. a) w zw. z art. 9 ust. 2 lit. a) rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady 

(UE) z 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), Wyrażenie niniejszej zgody jest konieczne do realizacji 

działań wykonywanych na moją rzecz przez Gminny Zarząd Mienia Komunalnego w Strzelcach 

Opolskich, a samego przetwarzania będą dokonywać wyłącznie osoby upoważnione na piśmie przez 

administratora danych osobowych.  

Oświadczam, iż zrozumiałem/zrozumiałam*, iż moje dane osobowe będą przetwarzane 

wyłącznie w celu związanym z realizacją zadań Gminnego Zarządu Mienia Komunalnego w Strzelcach 

Opolskich i nie będą przekazywane innym podmiotom, chyba, że taki obowiązek będzie wynikał z 

przepisu prawa lub będzie to niezbędne w związku  

z prawidłowym wykonaniem zadań jednostki. 

Oświadczam, iż znane jest mi prawo dostępu do treści moich danych udostępnionych GZMK w 

Strzelcach Opolskich, ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, cofnięcia zgody na 

przetwarzanie danych w dowolnym momencie. W tym celu konieczne jest złożenie na piśmie wniosku  

w miejscu złożenia niniejszej zgody. Mam jednakże świadomość faktu, iż decyzja ta nie zadziała wstecz 

wobec już dokonanych czynności przetwarzania danych oraz  

w sytuacjach, gdy obowiązek przetwarzania danych osobowych wynika z przepisu prawa.  

Oświadczam również, iż mam świadomość, że przysługuje mi prawo wniesienia skargi do 

Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa, mailem, lub za 

pośrednictwem Elektronicznej Skrzynki Podawczej (ESP) z użyciem platformy ePUAP.   

 

 

 

 

 

 

-----------------------------------------------   -------------------------------------------------- 

miejsce, data      podpis składającego oświadczenie  
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