
      Rawa Mazowiecka, dnia ……………………… 

……………………………………………  
(imię i nazwisko wnioskodawcy)  
 
…………………………………………… 

 

 
…………………………………………… 

 

(adres wnioskodawcy)  
 
…………………………………………… 

 

(nr telefonu/adres e-mail)
*  

       

Burmistrz Miasta Rawa Mazowiecka  

 

ZGŁOSZENIE 

zamiaru wniesienia opłaty jednorazowej (lokale)  

z wnioskiem o udzielenie bonifikaty  

 

Na podstawie art. 7 ust. 7 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 2020 r. poz. 2040), zgłaszam zamiar wniesienia jednorazowej 

opłaty z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności w 

odniesieniu do nieruchomości położonej w Rawie Mazowieckiej, przy ulicy 

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

nr ……. obręb ….., dla której urządzona została księga wieczysta nr ……………………... 

oraz wnoszę o udzielenie informacji o wysokości tej opłaty. 

Przysługujący mi udział w prawie użytkowania wieczystego podlegającego przekształceniu 

na zasadach ww. ustawy związany był z odrębną własnością lokalu nr ………,  

przy ul. …………………………………………….., dla którego urządzona została księga 

wieczysta nr ……………….. 

Jednocześnie wnoszę o udzielenie bonifikaty od opłaty jednorazowej w wysokości 99% 

zgodnie z art. 9a ust. 1 pkt ………., …………………………………………………………………. 

……………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………… 

Załącznik: …………………………………… 

…………………………………… 

…………………………………… 

podpis wnioskodawcy/-ów 

                                                           
*
 Podanie danych w zakresie numeru telefonu i/lub adresu e-mail jest dobrowolne, przy czym może ułatwić kontakt w celu rozpatrzenia wniosku i 

załatwienia sprawy.  



Ustawowa bonifikata od opłaty jednorazowej  

Art.  9a.  ust. 1.  Właściwy organ udziela, na wniosek, bonifikaty od opłaty jednorazowej  
w wysokości 99%: 

1) osobom, w stosunku do których orzeczono niepełnosprawność w stopniu 
umiarkowanym lub znacznym, oraz osobom, w stosunku do których orzeczono 
niepełnosprawność przed ukończeniem 16 roku życia, lub zamieszkującym w dniu 
przekształcenia z tymi osobami opiekunom prawnym lub przedstawicielom 
ustawowym tych osób, 

2) członkom rodzin wielodzietnych, o których mowa w ustawie z dnia 5 grudnia 2014 r.  
o Karcie Dużej Rodziny (Dz. U. z 2017 r. poz. 1832, z późn. zm.), 

3) inwalidom wojennym i wojskowym w rozumieniu ustawy z dnia 29 maja 1974 r.  
o zaopatrzeniu inwalidów wojennych i wojskowych oraz ich rodzin (Dz. U. z 2017 r. 
poz. 2193 oraz z 2019 r. poz. 39 i 752), 

4) kombatantom oraz ofiarom represji wojennych i okresu powojennego w rozumieniu 
ustawy z dnia 24 stycznia 1991 r. o kombatantach oraz niektórych osobach będących 
ofiarami represji wojennych i okresu powojennego (Dz. U. z 2018 r. poz. 276 oraz  
z 2019 r. poz. 752), 

5) świadczeniobiorcom do ukończenia 18 roku życia, u których stwierdzono ciężkie  
i nieodwracalne upośledzenie albo nieuleczalną chorobę zagrażającą życiu, które 
powstały w prenatalnym okresie rozwoju dziecka lub w czasie porodu, o których 
mowa w art. 47 ust. 1a ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki 
zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1510,  
z późn. zm.), lub ich opiekunom prawnym 

- będącym właścicielami budynków mieszkalnych jednorodzinnych lub lokali mieszkalnych 
służących wyłącznie zaspokajaniu potrzeb mieszkaniowych tych osób. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



OBOWIĄZEK INFORMACYJNY 
przy zgłoszeniu zamiaru wniesienia opłaty jednorazowej z tytułu przekształcenia prawa 

użytkowania wieczystego gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe w prawo własności 
tych gruntów 

 
Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 ogólnego rozporządzenia Parlamentu Europejskiego  

i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych  
w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich 
danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. 
Urz. UE L 119 z 4 maja 2016 r. str. 1), dalej „RODO” informuję, iż: 

1) Administratorem danych osobowych jest Burmistrz Miasta Rawa Mazowiecka, mający 
siedzibę w Rawie Mazowieckiej (96-200) przy Pl. Marsz. J. Piłsudskiego 5, zwany 
dalej Administratorem. 

2) Z administratorem danych można się skontaktować poprzez adres email 
um@rawamazowiecka.pl lub pisemnie na adres siedziby administratora. 

3) Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach 
dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z 
przetwarzaniem danych poprzez email iod@rawamazowiecka.pl, pisemnie na adres 
siedziby administratora lub pod numerem telefonu Urzędu Miasta Rawa Mazowiecka 
46 8144711. 

4) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu wniesienia opłaty jednorazowej 
z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego gruntów zabudowanych  
na cele mieszkaniowe w prawo własności tych gruntów na podstawie ustawy z dnia 
20 lipca 2018 r. o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego gruntów 
zabudowanych na cele mieszkaniowe w prawo własności tych gruntów. 

5) Pani/Pana dane osobowe będą udostępniane innym podmiotom na podstawie 
zawartych umów powierzenia przetwarzania danych osobowych. 

6) Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego/organizacji 
międzynarodowej. 

7) Pani/Pana dane osobowe zostały zaliczone do kategorii archiwalnej A, które przechowuje 
się w archiwum zakładowym przez 25 lat, a następnie przekazuje się je do właściwego 

archiwum państwowego. 
8) W odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane  

w sposób automatyzowany, stosownie do art. 22 RODO. 
9) Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo  

ich sprostowania, prawo żądania od administratora ograniczenia ich przetwarzania, 
prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy 
uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza 
przepisy RODO. 

10) Nie przysługuje Pani/Panu: w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo  
do usunięcia danych osobowych, prawo do przenoszenia danych osobowych,  
o którym mowa w art. 20 RODO, na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, 
wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania 
Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO. 

11) Obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana 
dotyczących jest wymogiem określonym przez przepis art. 7 ust. 7 ustawy z dnia  
20 lipca 2018 r. o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego gruntów 
zabudowanych na cele mieszkaniowe w prawo własności tych gruntów. 
Konsekwencją ich niepodania będzie niemożliwość realizacji Pani/Pana wniosku. 
Podanie danych w zakresie numeru telefonu i adresu e-mail jest dobrowolne. Nie 
podanie powyższych danych będzie skutkowało brakiem możliwości kontaktu 
telefonicznego i/lub za pośrednictwem poczty elektronicznej.  

 


