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…………………………............................................. 
(nr sprawy)    

......................................................................... 
(imię i  nazwisko wnioskodawcy/wnioskodawców/nazwa firmy) 

....................................................................... 
(adres korespondencyjny wnioskodawcy(ów)/siedziba firmy) 

....................................................................... 
(adres korespondencyjny wnioskodawcy(ów)/siedziba firmy) 

....................................................................... 
(nr telefonu) 

 ….………….................................................. r. 
(miejscowość, data) 

  Starosta Poznański 
(Wydział Nieruchomości) 
ul. Słowackiego 8 
60-823 Poznań 

 

 

WNIOSEK 

 

 

o udzielenie bonifikaty od opłaty z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności 

nieruchomości, w trybie przepisów ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o przekształceniu prawa użytkowania 

wieczystego w prawo własności nieruchomości - [tekst jedn.: Dz. U. z 2012 r., poz. 83]. 

 

 
I. Wnoszę (wnosimy) o udzielenie .................... % bonifikaty od opłaty z tytułu przekształcenia prawa 

użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości położonej w ………………………........................... 

........................................................................................, przy ulicy ………………………………..................……....., 

oznaczonej w ewidencji gruntów: obręb ……………………………………………………………...., arkusz mapy …....………. 

działka (działki) nr …………………………………………………..…………………….. o powierzchni ………..........………................, 

zapisanej w księdze wieczystej KW nr ………………………………….............……………………………………., prowadzonej 

przez Sąd Rejonowy ………………………………………...................................................................................................., 

w trybie (zaznaczyć właściwy ����) : 

� art. 4 ust. 7 ustawy (na podstawie zarządzenia wojewody), 

� art. 4 ust. 9 ustawy (udzielanej osobom fizycznym, które nabyły prawo użytkowania wieczystego 

nieruchomości stanowiącej własność Skarbu Państwa przed dniem 5 grudnia 1990 r. oraz 

ich następcom prawnym) – 50 %,  

� art. 4 ust. 10 (dla nieruchomości wpisanej do rejestru zabytków) – 50 %. 
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II. Świadoma/y (świadomi) odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych zeznań [w zakresie określonym  

w art. 233 § 1 ustawy z dnia 06.06.1997 r. kodeks karny Dz. U. z 1997 r. Nr 88, poz. 553 ze zm.*] oświadczam 

(oświadczamy), że, wskazana wyżej nieruchomość lub lokal związany z udziałem w prawie użytkowania 

wieczystego wskazanej wyżej nieruchomości (zaznaczyć właściwe �) ** , 

� stanowi**,   [NIP ……………………………………………..] 

� nie stanowi  

adresu lub siedziby zgłoszonej do właściwego rejestru lub ewidencji działalności gospodarczej i *  

� jest **,   [NIP ……………………………………………..] 

� nie jest, 

wykorzystywana/y lub udostępniana/y w celach umożliwiających uzyskanie korzyści majątkowych.  

(UWAGA: W przypadku zakreślenia w punkcie II pola wskazanego**  konieczne jest wypełnienie FORMULARZA INFORMACJI 

PRZEDSTAWIANYCH PRZY UBIEGANIU SIĘ O POMOC DE MINIMIS. 

 

 

................................................................................ 
         

 

................................................................................
     

                                                                                                                                                          
   (data i podpis wnioskodawcy/ wnioskodawców) 

 

 

 

Załączniki (zaznaczyć właściwe ����):  * 

���� uzasadnienie wniosku o udzielenie bonifikaty od opłaty za przekształcenie prawa użytkowania wieczystego 

w prawo własności nieruchomości ......................................................................................................................... 

................................................................................................................................................................................. 

���� dokumenty potwierdzające uprawnienia do uzyskanie bonifikaty od opłaty za przekształcenie prawa 

użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości ............................................................................... 

................................................................................................................................................................................. 

���� inne dokumenty ...................................................................................................................................................... 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
* (Art. 233. § 1. Kk : Kto, składając zeznanie mające służyć za dowód w postępowaniu sądowym lub w innym 

postępowaniu prowadzonym na podstawie ustawy, zeznaje nieprawdę lub zataja prawdę, podlega karze 

pozbawienia wolności do lat 3) 


