
 

        Załącznik do procedury GS-43 

…………………………………..                                           Kraków, dnia............................… 
(imię i nazwisko Wnioskodawcy) 
 
………………………………….. 

(nr PESEL) 

 
………………………………..… 

        Urząd Miasta Krakowa 

……………………………..........     Wydział Skarbu Miasta 

(adres do korespondencji)      ul. Kasprowicza 29  

        31-523 Kraków 
…………………………………. 

(telefon kontaktowy/e-mail)      

 

Wniosek 

o udzielenie 98 % bonifikaty od opłaty z tytułu przekształcenia prawa 

użytkowania wieczystego gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe w prawo 

własności tych gruntów 

 

 
Na podstawie art. 9 ust. 1 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 2019 r. poz. 916 z pózn. zm.) oraz uchwały nr IX/155/19 Rady Miasta Krakowa z dnia 

6 marca 2019 r. w sprawie warunków udzielania bonifikat od opłat z tytułu przekształcenia 

prawa użytkowania wieczystego gruntów stanowiących własność Gminy Miejskiej Kraków w 

prawo własności tych gruntów i wysokości stawek procentowych tych bonifikat wnoszę 

o udzielenie bonifikaty od opłaty rocznej za rok 2019 z tytułu przekształcenia prawa 

użytkowania wieczystego nieruchomości gruntowej, zabudowanej na cele mieszkaniowe, 

położonej przy ul. ........................................................................................... 

nr budynku………….… nr lokalu …………………, w prawo własności. 

Oświadczam, że zamieszkuję na stałe w wyżej wskazanej nieruchomości oraz że we wspólnym 

gospodarstwie domowym pozostają ze mną następujące osoby:  

Imię i nazwisko Stopień pokrewieństwa (lub 

rodzaj stosunku łączącego 

osobę z wnioskodawcą) 

Źródło dochodu (lub status osób nie 

uzyskujących dochodu) 

 Wnioskodawca  

   

   

   

   

   

   

Oświadczam, że lokal ten nie jest wykorzystywany do prowadzenia działalności gospodarczej. 

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



 

Załączniki: 

1. ……………………………………….......................................................................... 

2. ……………………………………….......................................................................... 

3. ……………………………………….......................................................................... 

4. ……………………………………….......................................................................... 

5. ……………………………………….......................................................................... 

6. ……………………………………….......................................................................... 

 

 

 
Uwaga: 

Bonifikata od opłaty za przekształcenie przyznawana jest każdorazowo na jeden rok. 

Terminy składania wniosków: 

1) 29 lutego 2020 roku  - za rok 2019, 

2) 31 marca danego roku – za lata następne. 

Przez gospodarstwo domowe rozumiane jest gospodarstwo prowadzone przez właściciela samodzielnie 

lub wspólnie z małżonkiem lub innymi osobami stale z nim zamieszkującymi i gospodarującymi na 

nieruchomości, za którą naliczana jest opłata z tytułu przekształcenia. 

Do wniosku należy dołączyć zaświadczenia z Urzędu Skarbowego o dochodach uzyskanych przez 

wszystkich członków gospodarstwa domowego w roku poprzedzającym rok, za który bonifikata ma być 

udzielona, osiąganych przez osoby aktywne zawodowo, osoby bezrobotne/pozostające bez zatrudnienia, 

osoby pobierające emeryturę/rentę, pełnoletnie osoby uczące się), jak również dokumenty 

potwierdzające wysokość uzyskanych dochodów ze źródeł niewymienionych powyżej bądź status 

niewiążący się z uzyskiwaniem dochodów (np. uczniowie niepełnoletni). 

W pozycji „źródło dochodów” wskazać należy źródło uzyskanego przychodu, np. umowa o pracę, umowa 

o dzieło/zlecenie, emerytura, renta itp. Jeżeli dana osoba nie uzyskała przychodu, wpisać należy „brak” oraz 

jej status, np. uczeń, student, bezrobotny. Należy również wymienić dochody, które nie są wliczane do 

uzyskanych dochodów zgodnie z treścią powyższych akapitów, o ile stanowią podstawę utrzymania. 

Jeżeli właścicielem jest osoba nie mająca pełnej zdolności do czynności prawnych (osoba małoletnia, osoba 

częściowo lub całkowicie ubezwłasnowolniona), wniosek powinien zostać podpisany przez jej 

przedstawiciela ustawowego (rodzic, kurator, opiekun). Należy wówczas wskazać, w jakim charakterze 

działa wnioskodawca oraz w czyim imieniu. W związku z zawartymi we wniosku oświadczeniami, niniejszy 

wniosek nie może być składany przez pełnomocnika. 

W razie wątpliwości dot. uzyskanego dochodu, właściciel może zostać wezwany do złożenia dodatkowych 

wyjaśnień. 

Administratorem, czyli podmiotem decydującym o tym, jak będą wykorzystywane dane osobowe zawarte 

we wniosku, jest Prezydent Miasta Krakowa z siedzibą Pl. Wszystkich Świętych 3-4, 31-004 Kraków, 

reprezentowany przez Inspektora Danych Osobowych, ul. Wielopole 17a, 31-072 Kraków. 

Dane osobowe będą przetwarzane przez tut. Urząd w celu realizacji usługi opisanej w niniejszej procedurze 

przez okres wynikający z przepisów prawa, w szczególności ustawy o narodowym zasobie archiwalnym 

i archiwach oraz rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych 

rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych. 

Osoby wskazane we wniosku mają prawo do żądania od administratora dostępu do swoich danych 

osobowych, ich sprostowania, ograniczenia przetwarzania oraz prawo do przenoszenia danych, a także – 

w przypadkach przewidzianych prawem - prawo do usunięcia danych i prawo do wniesienia sprzeciwu 

wobec przetwarzania swoich danych. Mają też prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym 

jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych z siedzibą ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa 

Podanie danych osobowych jest warunkiem realizacji usług świadczonych przez Urząd Miasta Krakowa. 

Konsekwencją niepodania danych jest brak możliwości rozpatrzenia niniejszego wniosku. 


