
Katowice, dnia………………………..
…………………………………
            (imię i nazwisko)

…………………………………
                  (PESEL)

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

…………………………………
                (obywatelstwo)

…………………………………
(numer telefonu/adres e-mail

Urząd Miasta Katowice
Wydział Gospodarki Mieniem 
ul. Młyńska 4 
40-098 Katowice

ZGŁOSZENIE
zamiaru jednorazowej wpłaty opłaty za przekształcenie prawa użytkowania wieczystego 

w prawo własności 

W związku z wydaniem zaświadczenia nr …………………………………. z dnia ………….

potwierdzającego  przekształcenie  prawa  użytkowania  wieczystego  w  prawo  własności 

nieruchomości położonej w Katowicach przy ul………..………………….nr…….…(działka/i 

nr…………………………) zgłaszam zamiar jednorazowego wniesienia opłaty z tytułu tego 

„przekształcenia”, z bonifikatą w wysokości………….

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

Pouczenie:

W odniesieniu do nieruchomości Skarbu Państwa na podstawie art. 9 ust. 3 ustawy z dnia 20 lipca 
2018r.  o  przekształceniu  prawa  użytkowania  wieczystego  gruntów  zabudowanych  na  cele  mieszkaniowe 
w prawo własności tych gruntów (Dz. U. z 2018r., poz. 1716 z późn. zm.), a w odniesieniu do nieruchomości 
Miasta Katowice na podstawie  Uchwały Rady Miasta Katowice III/41/18 z dnia 20 grudnia 2018r., osobom 
fizycznym  będącym  właścicielami  budynków  mieszkalnych  jednorodzinnych  lub  lokali  mieszkalnych 
lub  spółdzielniom  mieszkaniowym,  w  przypadku  wniesienia  opłaty  przekształceniowej  jednorazowo, 
przysługuje bonifikata, 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.

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 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 informuje  
się,  że  Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest  Prezydent  Miasta Katowice  z  siedzibą w Katowicach przy  ul.  Młyńskiej  4,  
e-mail: urzad_miasta@katowice.eu.
Szczegółowe informacje znajdują się w „Klauzuli Informacyjnej” dostępnej na stanowisku Wydziału Gospodarki Mieniem w Biurze Obsługi  
Mieszkańców (ul. Rynek 1) oraz na stronie internetowej urzędu (BIP) przy formularzach kart usług.


