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Gołdap, …………………… 

………………………………………………… 

 

/imię i nazwisko lub nazwa wnioskodawcy/ów/ 

 

………………………………………………… 

 

/adres do korespondencji/siedziba/ 

 

………………………………………………… 

 

/kod i miejscowość/ 

 

………………………………………………… 

/Tel. kontaktowy/ 

 

 

Starosta Gołdapski 

 

 

WNIOSEK 

 

 

o udzielenie bonifikaty od opłaty za przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo 

własności nieruchomości zabudowanej na cele mieszkaniowe lub przeznaczonej na tego 

rodzaju zabudowę. 

 

 

 

Na podstawie art. 4, ust. 8 ustawy z dnia 29 lipca 2005r. o przekształceniu prawa użytkowania 

wieczystego w prawo własności nieruchomości (Dz. U. Nr 175 poz. 1459 z późn. zm.) 

Wnoszę/ wnosimy o: 

 

 

1. Udzielenie bonifikaty od opłaty za przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w 

prawo własności nieruchomości położonej w……………………………….…..,oznaczonej 

geodezyjnie: obręb …………………….., działka/i nr ………………………….………….., 

o pow. ……………………..m², zapisanej w księdze wieczystej Kw. nr……………………, 

lub udziału w ww. nieruchomości wynoszącego /podać wielkość udziału/ ……….... części. 

 

2. Dane wnioskodawcy/ ów: 

A)…………………………………………………………………………………………… 

/imię i nazwisko/ 

……………………………………………………………………………………………… 

/imiona rodziców/ 

……………………………………………………………………………………………… 

/adres zamieszkania z kodem pocztowym/ 

……………………………………………………………………………………………… 

/PESEL/ 



B)…………………………………………………………………………………………… 

/imię i nazwisko/ 

……………………………………………………………………………………………… 

/imiona rodziców/ 

……………………………………………………………………………………………… 

/adres zamieszkania z kodem pocztowym/ 

……………………………………………………………………………………………… 

/PESEL/ 

 

3. W roku kalendarzowym poprzedzającym rok założenia wniosku dochód miesięcznym 

pomniejszony o potrącone składki na ubezpieczenia emerytalne, rentowe oraz chorobowe 

na jednego członka rodziny w gospodarstwie domowym wyniósł………………………… 

(słownie: ……………………………………………………………………………………) 

 

Stopień 

pokrewieństwa 
Imię i nazwisko 

Data 

urodzenia 

Dochód uzyskany za 

ostatnie półrocze roku 

poprzedzającego rok 

złożenia wniosku 

1.Wnioskodawca    

2.    

3.    

4.    

5.    

6.    

7.    

 

4. Składając osobiście niniejszą deklarację oświadczam, iż podane przeze mnie dane są 

zgodne ze stanem faktycznym i prawnym a uprzedzony/a o odpowiedzialności karnej z art. 

233 § 1 Kodeksu karnego potwierdzam własnoręcznym podpisem prawdziwość danych 

zamieszczonych w deklaracji. 

 

 

 

 

…………………………     ………………………………………. 

/miejscowość, data/      /podpis/y wnioskodawców/ 

 

 

 

 

UWAGI: 

1. Na mocy art. 4, ust 8 ww. ustawy bonifikata przysługuje osobie fizycznej, której dochód 

miesięczny na jednego członka rodziny w gospodarstwie domowym nie przekracza 

przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w gospodarce narodowej za ostatnie półrocze 

roku poprzedzającego rok, w którym wystąpiono z żądaniem przekształcenia prawa 

użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości, ogłaszanego przez Prezesa 

Głównego Urzędu Statystycznego na podstawie odrębnych przepisów. 


