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ZGŁOSZENIE 
zamiaru wniesienia opłaty jednorazowej z wnioskiem o udzielenie bonifikaty 

na podstawie 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 r., poz. 1716 z późn. zm.) 

 

 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 z późn. zm.), zgłaszam/my zamiar wniesienia 

jednorazowej opłaty z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo 

własności w odniesieniu do nieruchomości położonej w Kościerzynie, przy ulicy 

…………………………………., oznaczonej w ewidencji gruntów i budynków jako działka 

nr …………. z obrębu …………, dla której urządzona została księga wieczysta  

nr …………………………… prowadzona przez Sąd Rejonowy, Wydział Ksiąg Wieczystych 

w Kościerzynie oraz wnoszę o udzielenie informacji o wysokości tej opłaty. 

 Jednocześnie wnoszę o udzielenie przysługującej mi bonifikaty z tytułu uiszczenia 

opłaty jednorazowej. 

 

*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 ……………………………. .* 
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                                (podpis wnioskodawcy) 

 

.  
 

 

 

http://www.miastokoscierzyna/


 

 

POUCZENIE 

 

W przypadku wniesienia opłaty jednorazowo za przekształcenie gruntu osobom fizycznym 

będącym właścicielami  budynków mieszkalnych/lokali mieszkalnych, na podstawie uchwały  

nr LXX/549/18 Rady Miasta Kościerzyna z dnia 14.11.2018 r. w sprawie warunków udzielenia 

bonifikaty od opłat jednorazowych z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego  

w prawo własności gruntów stanowiących własność Gminy Miejskiej Kościerzyna (Dz. Urz. Woj. 

Pom. z 2018 r., poz. 4841), przysługuje bonifikata: 

a) 60% - w przypadku, gdy opłata jednorazowa zostanie wniesiona w roku, w którym nastąpiło 

przekształcenie; 

b) 50% - w przypadku, gdy opłata jednorazowa zostanie wniesiona w drugim roku po przekształceniu; 

c) 40% - w przypadku, gdy opłata jednorazowa zostanie wniesiona w trzecim roku 

po przekształceniu; 

d) 30% - w przypadku, gdy opłata jednorazowa zostanie wniesiona w czwartym roku 

po przekształceniu; 

e) 20% - w przypadku, gdy opłata jednorazowa zostanie wniesiona w piątym roku po przekształceniu; 

f) 10% - w przypadku, gdy opłata jednorazowa zostanie wniesiona w szóstym roku 

po przekształceniu, 

pod warunkiem braku zadłużenia z tytułu użytkowania wieczystego wobec Gminy Miejskiej 

Kościerzyna związanego z nieruchomością będącą przedmiotem przekształcenia. 

 


