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………………………………………..…………………………                                                                      .............................................. 
                                                                                                                                                                               (miejscowośd, data)                                                                                   
………………………………………..………………………… 
 
………………………………………..………………………… 
 
………………………………………..………………………… 
            (dane wnioskodawcy/ów: imię, nazwisko, 
                              adres zamieszkania, itd.) 
 

STAROSTA KIELECKI 
Wrzosowa 44 
25-211 Kielce 

 
 

ZGŁOSZENIE 
zamiaru wniesienia opłaty jednorazowej  

 
Na podstawie art. 7 ust. 7 i 8 ustawy z dnia 20.07.2018r. o przekształceniu prawa użytkowania 

wieczystego gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe w prawo własności tych  gruntów (t. j. Dz. U. z 
2019 r., poz. 916 ze zm.), w związku z otrzymanym zaświadczeniem z dnia ………………………., znak: GN-
I.6825……………., zgłaszam  zamiar wniesienia opłaty jednorazowej z tytułu przekształcenia prawa 
użytkowania wieczystego niżej wymienionego gruntu zabudowanego na cele mieszkaniowe w prawo 
własności tego gruntu:  

 

Jednocześnie, wnoszę o udzielenie przysługującej mi bonifikaty z tytułu uiszczenia opłaty jednorazowej  
w …………….. roku - zgodnie z przepisami ustawy z dnia 20.07.2018r. o przekształceniu prawa użytkowania 
wieczystego gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe w prawo własności tych  gruntów (t. j. Dz. U. z 
2019 r., poz. 916 ze zm.). 

 

 

                                                                                   1/ ..………………………………………………… 

 

       .......................................................                                                    2/ ……………………………………………………       
                       (miejscowośd, data)                                                                                          (podpis/y wnioskodawcy/ów) 

 

 

OZNACZENIE NIERUCHOMOŚCI  

POWIERZCHNIA 

DZIAŁKI/DZIEŁEK 

(M2) 

UDZIAŁ W 

NIERUCHOMOŚCI  

MIEJSCOWOŚĆ 

NR BUDYNKU/ 

NR LOKALU 
NR KSIĘGI WIECZYSTEJ  

Gmina:   

    

 

Gruntowej:   

Obręb:   

Lokalowej:   
Działka/i 

 Nr: 
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Zamiar jednorazowego wniesienia opłaty z tytułu przekształcenia zgłoszony przed wydaniem zaświadczenia 
potwierdzającego przekształcenie zostanie uwzględniony przy wydaniu zaświadczenia – łącznie z zaświadczeniem 
zobowiązany otrzyma pisemną informację o wysokości opłaty jednorazowej. 

UWAGA: 

Zgodnie z art. 9a ust. 1 ustawy z dnia 20 lipca 2018 roku o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego gruntów 
zabudowanych na cele mieszkaniowe w prawo własności tych gruntów (tekst jednolity Dz.U. z 2019r. poz. 916 ze zm.) 
właściwy organ udziela, na wniosek, bonifikaty od opłaty jednorazowej w wysokości 99%: 

 osobom, w stosunku do których orzeczono niepełnosprawnośd w stopniu umiarkowanym lub znacznym, oraz 
osobom, w stosunku do których orzeczono niepełnosprawnośd przed ukooczeniem 16 roku życia, lub 
zamieszkującym w dniu przekształcenia z tymi osobami opiekunom prawnym lub przedstawicielom ustawowym 
tych osób, 

 członkom 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.), 

 inwalidom 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), 

 kombatantom oraz ofiarom 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), 

 świadczeniobiorcom do ukooczenia 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 opiekunom prawnym 

- będącym właścicielami budynków mieszkalnych jednorodzinnych lub lokali mieszkalnych służących wyłącznie 
zaspokajaniu potrzeb mieszkaniowych tych osób. 

 W przypadku występowania ww. przesłanek tj. przesłanek do ubiegania się o udzielenie bonifikaty od opłaty 
jednorazowej w wysokości 99% - osoba zobowiązana do wniesienia opłaty, spełniająca powyższe kryteria winna złożyd 
odrębny wniosek (jest on wówczas także potwierdzeniem zgłoszenia przez właściciela nieruchomości na piśmie zamiaru 
jednorazowego wniesienia opłaty z tytułu przekształcenia) poparty stosowną dokumentacją.  

 

Klauzula informacyjna 
Informacja o przetwarzaniu danych osobowych w sprawie zgłoszenia zamiaru jednorazowego wniesienia opłaty z tytułu 

przekształcenia prawa użytkowania wieczystego gruntu zabudowanego na cele mieszkaniowe w prawo własności tego gruntu 
 

Szanowni Paostwo, 
uprzejmie informujemy, iż: 

a) Administratorem danych osobowych jest Starostwo Powiatowe w Kielcach reprezentowane przez Starostę Kieleckiego, z siedzibą 
przy ul. Wrzosowej 44, 25 - 211 Kielce. W przypadku pytao o swoje dane osobowe, mogą Paostwo skontaktowad się 
z Inspektorem Ochrony Danych (IOD) pod adresem email: iod@powiat.kielce.pl 
Należy pamiętad, że IOD nie posiada i nie udziela informacji dotyczących kryteriów czy wyników rozpatrywania spraw; 
 

b) podstawą prawną przetwarzania Paostwa danych osobowych przez Starostę jest 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 z późn. zm.),   

 

c) Paostwa dane osobowe będą przetwarzane celem zgłoszenia zamiaru jednorazowego wniesienia opłaty z tytułu przekształcenia 
prawa użytkowania wieczystego gruntu zabudowanego na cele mieszkaniowe w prawo własności tego gruntu, a podanie ich jest 
niezbędne by powyższy cel zrealizowad; 

 

d) przysługuje Paostwu prawo do dostępu do swoich danych, ich sprostowania, kopii danych oraz ich usunięcia po okresie nie 
krótszym niż przewidują przepisy prawa; 
 

e) Paostwa dane osobowe będą przetwarzane nie dłużej niż do kooca realizacji wskazanych powyżej celów przetwarzania, 
z zastrzeżeniem iż okres przechowywania danych osobowych może zostad każdorazowo przedłużony o okres przewidziany przez 
przepisy prawa; 
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f) w przypadku powzięcia informacji o niewłaściwym przetwarzaniu swoich danych osobowych przez Starostę przysługują Paostwu 
prawa wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych oraz wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania do 
Administratora; 
 

g) odbiorcami Paostwa danych osobowych mogą byd instytucje uprawnione na podstawie przepisów prawa lub podmioty 
upoważnione na podstawie wyrażonej przez Paostwa zgody lub podpisanej umowy pomiędzy Starostą, a podmiotem. 

 


