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Burmistrz Miasta

Bielsk Podlaski

ZGLOSZENIE
zamiaru wniesienia opiaty jednorazowej z wnioskiem

0

udzielenie bonifikaty

Na podstawie art. 4 ust. 7 i 8 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. 0 przeksztaiceniu prawa
uZytkowania wieczystego gruntéw zabudowanych na 0616 mieszkaniowe w prawo wiasnos’ci
tych grunto’w (Dz.U. z 2018 r. poz. 1716 z péinzm.) zglaszam zamiar wniesienia
jednorazowej oplaty z tytulu przeksztalcenia prawa uZytkowania wieczystego w prawo
wlasnoéci nieruchomoéci polozonej W Bielsku Podlaskim przy ul.
............................. ,
oznaczonej w ewidencji gruntéw jako dziaﬂ<a o nr geodezyjnym ................. , dla ktérej
urzqdzona jest ksiqga wieczysta nr ............................... oraz wnoszq 0 udzielenie
informacji o wysokoéci tej oplaty.
Poniz'szq czgs’c’ dodatkowo wypelniajq wlas'ciciele lokali w buajmkach wielorodzinnych, kto'rych
nieruchomos’ciwspélnej obejmowalprawo uZytkowarzia wieczystego.

udzial

w

Przysiugujqcy mi udzizﬂ ................ w prawie uZytkowania wieczystego podlegajqcego
przeksztalceniu na zasadach wyZej wymienionej ustawy zwiqzany byi z odregbnq Masnos’ciq
lokalu nr ........ w budynku przy ul.
........................., dla ktérego urzqdzona zosteﬂa
ksigga wieczysta nr ......................... .
Jednoczes’nie
wnosze; 0 udzielenie bonifikaty z tytqu uiszczenia op}aty jednorazowej
zgodnie z uchwahq Rady Miasta Bielsk Podlaski Nr IV/31/ 19 z dnia 29 stycznia 2019 r. w
sprawie wyraZenia zgody na udzielenie boniﬁkaty z tytuku przeksztahenia prawa
uZytkowania wieczystego gruntéw zabudowanych na 0616 mieszkaniowe W prawo wiasnos’ci.
Oéwiadczam, 2e wniesienie oplaty jednorazowej nastapi w roku, w ktérym nastqpilo

przeksztalcenie.

Ponadto oéwiadczam, 2e
nieruchomoéc’
nieruchomos’ci / lokal, jest wykorzystywana(y) 1:

i

budynki znajdujqce

sit;

na tej

a) w caloéci na cele mieszkaniowe,
b) w czqéci do prowadzenia dzialalnoéci

gospodarczej. Powierzchnia lokalu/
budynku wynosi .. .......... m2, powierzchnia zatha pod dzialalnoéc’ gospodarczq

wynosi . ....... m2,
c) w caloéci d0 prowadzenia dzialalnos’ci gospodarczej.

Oéwiadczenie powstze sk%adam s’wiadomy(a) odpowiedzialnoéci karnej za podanie nieprawdziwych danych
lub zatajenie prawdy wynikajqcej z art. 233 kodeksu karnego.

czytelnypodpis osoby skfadajqcej os’wiadczenie

‘Wias'ciwe podkres'lié

