…………………………………………………

Gdańsk, ……………………………

Imię i nazwisko

…………………………………………………

Prezydent Miasta Gdańska

Adres korespondencyjny

wykonujący zadania starosty
z zakresu administracji rządowej
Wydział Skarbu
Ul. Nowe Ogrody 8/12
80-803 Gdańsk

…………………………………………………
Telefon, e-mail

WNIOSEK
o zamiarze jednorazowego wniesienia opłaty przekształceniowej w kwocie
pozostającej do spłaty – dotyczy lokalu mieszkalnego i domu jednorodzinnego
Jako uprawniony/uprawnieni na mocy art. 7 ust. 7 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r.
o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego gruntów zabudowanych na cele
mieszkaniowe w prawo własności tych gruntów (Dz.U.2018.1716), informuję że otrzymałem
już zaświadczenie potwierdzające przekształcenie i w odpowiedzi na nie
zgłaszam/zgłaszamy zamiar jednorazowego wniesienia opłaty przekształceniowej w kwocie
pozostałej do spłaty.
Adres nieruchomości, której dotyczy wniosek

Numer działki

Wykaz współwłaścicieli nieruchomości gruntowej (w przypadku domu jednorodzinnego) lub
współwłaścicieli lokalu/miejsca postojowego (w przypadku budynku wielorodzinnego):
Nazwisko i imię
Numer Pesel
1.
2.
3.
4.

Jednocześnie,
na
podstawie
Zarządzenia
Wojewody
Pomorskiego
z
dnia
28 marca 2019 roku nr NSP-II.7582.7.1.2019 dotyczącego określenia warunków udzielania
oraz wysokości stawki procentowej bonifikaty od opłaty jednorazowej z tytułu
przekształcenia prawa użytkowania wieczystego gruntów zabudowanych na cele
mieszkaniowe w prawo własności tych gruntów, stanowiących własność Skarbu Państwa,
położonych na terenie Gminy Miasta Gdańska, wnoszę o udzielenie 95% bonifikaty od opłaty
jednorazowej i oświadczam, że spełniam jej postanowienia, gdyż łącznie spełniam poniższe
warunki:
1. Wniosek składam:
- w terminie do 31 stycznia 2020 roku lub
- w terminie od 1 do 31 stycznia (dotyczy wniosków złożonych po roku 2020) roku,
w którym wnioskuję o udzielenie bonifikaty przy opłacie jednorazowej.

2. Jestem osobą fizyczną będącą właścicielem budynku mieszkalnego jednorodzinnego/
lokalu mieszkalnego w budynku wielorodzinnym.
3. Nie posiadam zaległości względem Gminy Miasta Gdańska (w stosunku do nieruchomości,
której dotyczy mój wniosek) z tytułu:
 opłat z tytułu podatku od nieruchomości,
 opłat z tytułu gospodarowania odpadami komunalnymi.
4. Nie posiadam zaległości względem Gminy Miasta Gdańska (w stosunku do nieruchomości,
której dotyczy mój wniosek) z tytułu:
 opłat za użytkowanie wieczyste,
 opłat z tytułu przekształcenia w latach poprzedzających złożenie niniejszego wniosku
(Uwaga! Punkt ten dotyczy wyłącznie wniosków składanych po 31 stycznia 2020 roku).
Jednocześnie oświadczam, że jestem świadomy iż wpłaty z tytułu opłaty uwzględniającej
bonifikatę, o którą wnioskuję, będę zobowiązany dokonać w terminie 90 dni od dnia
doręczenia mi informacji o opłacie jednorazowej, a w przypadku braku wniesienia tej opłaty
w wyżej wymienionym terminie, oferta opłaty jednorazowej z zastosowaniem bonifikaty
w danym roku przestaje obowiązywać.

………………………………………………………
Czytelny podpis wnioskodawcy/wnioskodawców

Ponadto oświadczam, że uiściłem opłatę za użytkowanie wieczyste gruntów za 2019
rok i wnoszę o jej przeksięgowanie na opłatę za przekształcenie.*

………………………………………………………
Czytelny podpis wnioskodawcy/wnioskodawców
dotyczy osób, które uiściły opłatę za użytkowanie wieczyste gruntów za 2019 rok, które podlegały przekształceniu.

