
                Warszawa, dnia ………………….
……………………………………….
Imię i nazwisko

………………………………………

………………………………………
Adres do doręczeń

………………………………………
PESEL

………………………………………
Numer telefonu (*)

Urząd Dzielnicy…………………..

ul.…………………………………..

…………………...……Warszawa

Zgłoszenie zamiaru wniesienia opłaty jednorazowej 
z wnioskiem o udzielenie bonifikaty z wnioskiem o przeksięgowanie

Na podstawie  art.  7  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
2018 r., poz. 1716 ze zm.),  zgłaszam zamiar wniesienia opłaty   jednorazowej z tytułu przekształcenia
prawa użytkowania  wieczystego w prawo własności  nieruchomości  położonej  w Warszawie,  przy ulicy
…………………………………., oznaczonej w ewidencji gruntów i budynków jako działka nr …… z obrębu
……………………., dla której prowadzona jest księga wieczysta nr …………………………… oraz wnoszę
o udzielenie informacji o jej wysokości.
Jednocześnie wnoszę o udzielenie przysługującej mi na mocy Uchwały Nr LXXV/2128/2018 Rady m.st.
Warszawy z dnia 18 października 2018 r. bonifikaty w wysokości ………% od opłaty jednorazowej.

Przysługujący mi udział w prawie użytkowania wieczystego podlegającego przekształceniu na zasadach
ww. ustawy związany był z odrębną własnością lokalu nr ……… , dla którego prowadzona jest księga
wieczysta nr ……………….. .

Wnoszę o przeksięgowanie  wpłaconej  opłaty  rocznej  z  tytułu  użytkowania  wieczystego przedmiotowej
nieruchomości  za rok 2019 na poczet  opłaty  jednorazowej,  a ewentualną nadpłatę proszę zwrócić na
rachunek bankowy nr ………………………………………………………………./gotówką w kasie Urzędu. 

……………………………
podpis wnioskodawcy/-ów

(*) – Dane nieobowiązkowe - wnioskodawca nie musi ich podawać, ale ich podanie może ułatwić kontakt z wnioskodawcą w celu
rozpatrzenia wniosku i załatwienia sprawy.

OŚWIADCZENIE O WYRAŻENIU ZGODY NA PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH

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  w  celu  przekazywania  przez  Urząd  istotnych  informacji  związanych  z  prowadzonym
postępowaniem. 

……………………………
podpis wnioskodawcy/-ów


