
…………………………………………………                                               Gdańsk, …………………………… 
Imię i nazwisko 

 

 

…………………………………………………   Prezydent Miasta Gdańska 
Adres korespondencyjny     wykonujący  zadania starosty  

       z zakresu administracji rządowej 
       Wydział Skarbu 

…………………………………………………    Ul. Nowe Ogrody 8/12 

Telefon, e-mail      80-803 Gdańsk 

 

     

    
 

W N I O S E K 
 

 

o zamiarze jednorazowego wniesienia opłaty przekształceniowej w kwocie 
pozostającej do spłaty – dotyczy stanowiska postojowego  

 

Jako uprawniony/uprawnieni na mocy 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.2018.1716), informuję że otrzymałem 

już zaświadczenie potwierdzające przekształcenie i w odpowiedzi na nie 

zgłaszam/zgłaszamy zamiar jednorazowego wniesienia opłaty przekształceniowej w kwocie 

pozostałej do spłaty. 
 

Adres nieruchomości, której dotyczy wniosek Numer działki Udział w gruncie 

   

 

 

 

Wykaz współwłaścicieli nieruchomości gruntowej – stanowiska postojowego: 
 

Nazwisko i imię  Numer Pesel 

1.  

2.  

3.  

4.  

 

Właścicielowi/współwłaścicielowi gruntu, osobie fizycznej będącej właścicielem/ 

współwłaścicielem stanowiska postojowego, na nieruchomości objętej przekształceniem, 

na wniosek takiego właściciela, wydaje się informację o wysokości opłaty jednorazowej,  

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.2018.1716 z późn. zm.), po zastosowaniu bonifikaty w wysokości: 

1) 60% - w przypadku gdy opłata jednorazowa zostanie wniesiona w roku, w którym 

nastąpiło przekształcenie; 

2) 50% - w przypadku gdy opłata jednorazowa zostanie wniesiona w drugim roku  

po przekształceniu; 



3) 40% - w przypadku gdy opłata jednorazowa zostanie wniesiona w trzecim roku  

po przekształceniu; 

4) 30% - w przypadku gdy opłata jednorazowa zostanie wniesiona w czwartym roku  

po przekształceniu; 

5) 20% - w przypadku gdy opłata jednorazowa zostanie wniesiona w piątym roku  

po przekształceniu; 

6) 10% - w przypadku gdy opłata jednorazowa zostanie wniesiona w szóstym roku  

po przekształceniu. 

 
Jednocześnie wnoszę o udzielenie bonifikaty  od opłaty jednorazowej zgodnej z treścią 
ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego gruntów 
zabudowanych na cele mieszkaniowe w prawo własności tych gruntów. 
 
Jestem osobą fizyczną będącą właścicielem stanowiska postojowego w nieruchomości 
objętej przekształceniem. 
 

 
Jednocześnie oświadczam, że jestem świadomy iż wpłaty z tytułu opłaty uwzględniającej 
bonifikatę, o którą wnioskuję, będę zobowiązany dokonać w terminie do końca danego roku,  
a w przypadku braku wniesienia tej opłaty w wyżej wymienionym terminie, oferta opłaty 
jednorazowej z zastosowaniem bonifikaty w danym roku przestaje obowiązywać.  
 

 

 

 

……………………………………………………… 
             Czytelny podpis wnioskodawcy/wnioskodawców 

 

 

 
 
 
 
 
 
Ponadto oświadczam, że uiściłem opłatę za użytkowanie wieczyste gruntów za 2019 
rok i wnoszę o jej przeksięgowanie na opłatę za przekształcenie.*  
 

 

 

……………………………………………………… 
             Czytelny podpis wnioskodawcy/wnioskodawców 

dotyczy osób, które uiściły opłatę za użytkowanie wieczyste gruntów za 2019 rok, które podlegały przekształceniu. 


