
 

               Głowno, dnia ……………………………….. 

………………………………………………….. 

………………………………………………….. 

………………………………………………….. 

………………………………………………….. 

………………………………………………….. 

………………………………………………….. 

………………………………………………….. 

………………………………………………….. 

imię i nazwisko, adres do doręczeń, PESEL 
wnioskodawcy/ów  

       Burmistrz Głowna 

                                                                          95-015 Głowno, ul. Młynarska 15 

 

ZGŁOSZENIE 

zamiaru wniesienia opłaty jednorazowej z tytułu przekształcenia prawa użytkowania 
wieczystego gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe w prawo własności tych 
gruntów z wnioskiem o udzielenie bonifikaty z tytułu uiszczenia opłaty jednorazowej 

 

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 (tj. z dnia 9 czerwca 2022 r. (Dz.U. z 2022 r. poz. 1495), zgłaszam 
zamiar wniesienia jednorazowej opłaty z tytułu przekształcenia prawa użytkowania 
wieczystego w prawo własności w odniesieniu do nieruchomości położonej 
w …………………………, przy ulicy …………………………………., oznaczonej 
w ewidencji gruntów i budynków jako działka nr ……  w obrębie Głowno ……, dla której 
urządzona została księga wieczysta nr LD1G/…………………………… oraz wnoszę o 
udzielenie informacji o wysokości tej opłaty z uwzględnieniem przysługującej mi/nam 
bonifikaty  w wysokości …….%, wynikającej z § 2 ust. 1 uchwały Nr II/18/18 Rady 
Miejskiej w Głownie z dnia 05 grudnia 2018 r. w sprawie określenia wysokości i warunków 
udzielenia bonifikaty od opłaty jednorazowej za przekształcenie prawa użytkowania 
wieczystego gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe w prawo własności tych 
gruntów. 
 
Jednocześnie stosownie do treści § 2 ust. 3 w/w uchwały oświadczam/my, że: 

1) Nie posiadam/my przeterminowanych zaległości pieniężnych wobec Gminy Miasta 
Głowno z tytułu podatku od nieruchomości, rocznej opłaty za użytkowanie 
wieczyste, rocznej opłaty przekształceniowej i opłaty za gospodarowanie odpadami 
komunalnymi, 

2) Nieruchomość jest faktycznie wykorzystywana wyłącznie na zaspokojenie potrzeb 
mieszkaniowych. 
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https://sip.legalis.pl/document-view.seam?documentId=mfrxilrtg4ytonzyha2dm


 

 
 
 

poniższą część wypełniają właściciele lokali, których udział w nieruchomości wspólnej obejmował prawo 
użytkowania wieczystego 
 
 

Przysługujący mi/nam 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 LD1G/ ……………….. . 

          

 
 
 
                                                                                                
                                                                                               …………………………… 
 

                                                                                               …………………………… 

 

…………………………… 

         Podpis/y oświadczającego/ych 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


