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WZiON-34 
Szczecin, dnia ……………………….. 

 

Dane wnioskodawcy/wnioskodawców:                      

Nazwisko, imię/Nazwa firmy ............................. 

........................................................................... 

Adres do korespondencji .................................. 

……………………………………………………. 

Obywatelstwo ................................................... 

PESEL  
Nazwisko, imię/ Nazwa firmy ........................... 

.......................................................................... 

Adres do korespondencji ................................. 

…………………………………………………… 

Obywatelstwo .................................................. 

PESEL  
 

WNIOSEK 
o udzielenie bonifikaty za wniesienie opłaty jednorazowej za przekształcenie prawa 

użytkowania wieczystego w prawo własności gruntu 

Ja, niżej podpisany(-a) wnoszę o udzielenie bonifikaty od opłaty jednorazowej za przekształcenie 
gruntu położonego w Szczecinie przy ul. ............................………………………………………………, 
dla którego prowadzona jest księga wieczysta nr SZ1S/……………………………. /……………; 

związanego z własnością lokalu nr ………………., dla którego prowadzona jest księga wieczysta                                           
nr SZ1S/……………………………. /……………. (dotyczy nieruchomości wielorodzinnych). 

Jednocześnie pouczony o odpowiedzialności karnej przewidzianej w art. 233 § 1, § 2 i § 6 ustawy            

z dnia 6 czerwca 1997 roku Kodeks karny – za zeznanie nieprawdy lub zatajenie prawdy** 

oświadczam, że:  

W poniższej tabeli należy postawić znak „X” przy prawdziwej odpowiedzi. Niewypełnienie lub 

nieczytelne wypełnienie poniższej tabeli skutkować będzie odmową udzielenia bonifikaty. 

Kryterium Tak Nie 

Nieruchomość lub lokal mieszkalny wykorzystywana jest wyłącznie na własne cele 
mieszkaniowe 

  

Nieruchomość lub lokal mieszkalny jest miejscem prowadzenia działalności gospodarczej   

Zalegam z opłatami wobec Gminy Miasto Szczecin z tytułu opłaty za użytkowanie wieczyste 
i podatku od nieruchomości 

  

Korzystałam/em wcześniej z bonifikaty udzielonej przez Gminę Miasto Szczecin od opłaty 
za przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości 

  

 

1. Posiadam udział w prawie użytkowania wieczystego związany z własnością innych niżej 

wymienionych lokali mieszkalnych lub nieruchomości gruntowych, które podlegają 

mailto:wzion@um.szczecin.pl
http://www.szczecin.pl/


  

przekształceniu we własność na mocy ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. o przekształceniu prawa 

użytkowania wieczystego gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe w prawo własności tych 

gruntów. *** 

 

1. ……….……………………………………………… 

 

2. ……….……………………………………………… 

       (adres nieruchomości oraz nr lokalu mieszkalnego) 

 
 

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

 
 

Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych  

Na podstawie z art. 6 ust. 1 lit a 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 tych danych (ogólne 
rozporządzenie o ochronie danych, dalej jako RODO) (Dz. Urz. UE L 119   
z 04.05.2016, ze zm.), oświadczam, że wyrażam zgodę na przetwarzanie moich nw. danych 
osobowych przez Prezydenta Miasta Szczecin w celu ułatwienia kontaktu w związku ze złożonym 
wnioskiem.  
Cofnięcia tej zgody w dowolnym momencie można dokonać za pośrednictwem Wydziału 
Zasobu i Obrotu Nieruchomościami. 
 
Numer telefonu……………………………………………………………………………………………………. 

Adres email………………………………………………………………………………………………………… 

Adres skrytki ePUAP……………………………………………………………………………………………… 

 

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

 
………………………………………………………………… 

                                                                                                   (podpis wnioskodawcy)       

 

POUCZENIE 

** Art. 233 § 1 - Kto składając zeznania mające służyć za dowód w postępowaniu sądowym lub 
innym postępowaniu prowadzonym na podstawie ustawy, zeznaje nieprawdę lub zataja prawdę, 
podlega karze pozbawienia wolności do lat 3. 

Art. 233 § 2 - Warunkiem odpowiedzialności jest, aby przyjmujący zeznanie, działając w zakresie 
swych uprawnień, uprzedził zeznającego o odpowiedzialności karnej za fałszywe zeznania lub 
odebrał od niego przyrzeczenie. 

Art. 233 § 6 - Przepisy § 1-3 oraz 5 stosuje się odpowiednio do osoby, która składa fałszywe 
oświadczenie, jeżeli przepis ustawy przewiduje możliwość odebrania oświadczenia pod rygorem 
odpowiedzialności karnej. 

***  Zgodnie z § 4 pkt 5 uchwały Nr III/76/19 Rady Miasta Szczecin z dnia 22 stycznia 2019 r. w 
przypadku przekształcenia udziałów w prawie użytkowania wieczystego w prawo własności 
związanych z własnością kilku lokali mieszkalnych lub nieruchomości gruntowych należących do 
tej samej osoby, bonifikata udzielana jest tylko do jednego udziału lub jednej nieruchomości 
gruntowej. 

http://lex.online.wolterskluwer.pl/WKPLOnline/index.rpc#hiperlinkDocsList.rpc?hiperlink=type=merytoryczny:nro=Powszechny.21467:part=a233§6:nr=1&full=1

