
Nowa Sól, dnia ……………....…….. r. 
________________________________________ 

imiona i nazwisko       

 

________________________________________ 

     

 

________________________________________     

adres   

 

________________________________________     

nr telefonu    

Prezydent Miasta Nowa Sól 

ul. Piłsudskiego 12 

67 – 100 Nowa Sól 
 

W N I O S E K 

 Na podstawie art. 9 i 9a ustawy z dnia 20 lipca 2018r. o przekształceniu prawa użytkowania 

wieczystego gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe w prawo własności tych gruntów (Dz. U.  

z 2020r. poz. 139) oraz Uchwały nr V/37/19 Rady Miejskiej w Nowej Soli z dnia 31 stycznia 2019r.  

w sprawie bonifikaty od opłaty za przekształcenie prawa użytkowania wieczystego gruntów zabudowanych 

na cele mieszkaniowe w prawo własności tych gruntów, wnoszę/wnosimy o udzielenie jednej z n/w 

bonifikat od jednorazowej opłaty z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo 

własności nieruchomości położonej w Nowej Soli przy ul. …………….……………..…………………..., 

oznaczonej ewidencyjnie jako działka nr ……………………….* 

 60%, przysługująca na podstawie w/w Uchwały Rady Miejskiej w Nowej Soli; 

99%, przysługująca: 

 osobom z orzeczoną niepełnosprawnością w stopniu umiarkowanym lub ciężkim, oraz osobom,  

w stosunku do których orzeczono niepełnosprawność przed ukończeniem 16 roku życia,  

lub zamieszkującym w dniu 01.01.2019r. z tymi osobami opiekunom prawnym  

lub przedstawicielom ustawowym tych osób, 

 członkom rodzin wielodzietnych, 

 inwalidom wojennym i wojskowym, 

 kombatantom oraz ofiarom represji wojennych i okresu powojennego, 

 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 

  będącym właścicielami budynków mieszkalnych jednorodzinnych lub lokali mieszkalnych 

służących wyłącznie zaspokajaniu potrzeb mieszkaniowych tych osób. 

Załączniki: 

kserokopie dokumentów potwierdzających prawo do uzyskania bonifikaty. 

W razie braku załączników wniosek zostanie pozostawiony bez rozpatrzenia. 

* przy właściwej bonifikacie postawić znak „x”. 

........................................................... 
                                                                                                                  (własnoręczny czytelny podpis) 

 

............................................................ 
                                                                                                                  (własnoręczny czytelny podpis) 

UWAGA: Bonifikata nie przysługuje: osobom posiadającym zadłużenie z tytułu opłat wobec Gminy Nowa Sól – 

Miasto; osobom, których prawo własności nie zostało ujawnione w księdze wieczystej; właścicielom lokali 

niemieszkalnych. 

Wysokość opłaty jednorazowej odpowiada iloczynowi wysokości opłaty obowiązującej w roku, w którym zgłoszono zamiar 

wniesienia opłaty jednorazowej i liczbie lat pozostałych do spłaty.  


