Wnioskodawca/y								Zawiercie, dnia ……………….
1) ………………………………………………………
Imię i nazwisko / PESEL lub nazwa / NIP REGON

…………………………………………………………
Adres zam. / do korespondencji / adres siedziby

…………………………………………………………
Obywatelstwo/ telefon kontaktowy

2)………………………………………………………
Imię i nazwisko / PESEL lub nazwa / NIP REGON

…………………………………………………………
Adres zam. / do korespondencji / adres siedziby

…………………………………………………………
Obywatelstwo/ telefon kontaktowy

*W przypadku większej liczby Wnioskodawców
należy wypełnić załącznik do wniosku

Prezydent Miasta Zawiercie
ul. Leśna 2
42-400 Zawiercie
      Informuję/my, że opłatę z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności zamierzam/y wnieść jednorazowo.
      Na podstawie art. 9a ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe w prawo własności tych gruntów (Dz. U. 2020 , poz. 139 z późn. zm.) wnoszę o udzielenie bonifikaty w wysokości 99% od jednorazowej opłaty przekształceniowej dla udziału związanego z lokalem mieszkalnym/budynkiem mieszkalnym nr........................ położonym w Zawierciu przy ul.................................................................... z uwagi na to, że jestem:

	osobą, w stosunku do której orzeczono niepełnosprawność w stopniu umiarkowanym lub znacznym;
	osobą, w stosunku do której orzeczono niepełnosprawność przed ukończeniem 16 roku życia;

opiekunem prawnym lub przedstawicielem ustawowym zamieszkującym w dniu przekształcenia z osobą, w stosunku do której orzeczono niepełnosprawność w stopniu umiarkowanym lub znacznym, lub zamieszkujący z osobą, w stosunku do której orzeczono niepełnosprawność przed ukończeniem 16 roku życia;
	członkiem rodziny wielodzietnej, o której mowa w ustawie z dnia 5 grudnia 2014 r. o Karcie Dużej Rodziny (Dz.U. z 2017 r. poz. 1832, z późn. zm.);
	inwalidą wojennym i wojskowym w rozumieniu ustawy z dnia 29 maja 1974 r. o zaopatrzeniu inwalidów wojennych i wojskowych oraz ich rodzin (Dz.U. z 2017 r. poz. 2193 oraz z 2019 r. poz. 39 i 752);
	kombatantem, ofiarą represji wojennych i okresu powojennego w rozumieniu ustawy z dnia 24 stycznia 1991 r. o kombatantach oraz niektórych osobach będących ofiarami represji wojennych i okresu powojennego (Dz.U. z 2018 r. poz. 276 oraz z 2019 r. poz. 752);
	świadczeniobiorcą do ukończenia 18 roku życia, u którego stwierdzono ciężkie i nieodwracalne upośledzenie albo nieuleczalną chorobę zagrażającą życiu, które powstały w prenatalnym okresie rozwoju dziecka lub w czasie porodu, o których mowa w art. 47 ust. 1a ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej  finansowanych ze środków publicznych (Dz.U. z 2018 r. poz. 1510 z późn. zm.);
	opiekunem prawnym osoby, u której stwierdzono ciężkie i nieodwracalne upośledzenie albo nieuleczalną chorobę zagrażającą życiu, które powstały w prenatalnym okresie rozwoju dziecka lub w czasie porodu, o których mowa w art. 47 ust. 1a stawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz.U. z 2019 r. poz. 916).

Jednocześnie oświadczam pod rygorem odpowiedzialności karnej wynikającej z art. 233 § 1 kodeksu karnego, iż lokal mieszkalny/ budynek mieszkalny jednorodzinny, w stosunku do którego wnioskowane jest udzielenie bonifikaty, służy wyłącznie zaspakajaniu potrzeb mieszkaniowych i nie jest wykorzystywany do prowadzenia działalności gospodarczej, jak i nie jest przedmiotem najmu.

Na podstawie art.. 6 ust.1 lit. a Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu tych danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych osobowych) wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w zakresie: numeru telefonu, w celu przekazania przez Urząd istotnych informacji związanych z prowadzonym postępowaniem.

………………………								 ..…………………….
 miejscowość, data       								 podpis
Załączniki:
1. oryginał bądź kopia orzeczenia o niepełnosprawności (kopia potwierdzona przez notariusza bądź okazanie oryginału w obecności pracownika Wydziału Nieruchomości, Gospodarki Miejskiej i Transportu w Urzędzie Miejskim w Zawierciu, gdzie zostanie potwierdzona zgodność kopii z oryginałem);
2. kopia Karty Dużej Rodziny (kopia potwierdzona przez notariusza bądź okazanie oryginału w obecności pracownika Wydziału Nieruchomości, Gospodarki Miejskiej i Transportu w Urzędzie Miejskim w Zawierciu, gdzie zostanie potwierdzona zgodność kopii z oryginałem);
3. oryginał bądź kopia orzeczenia Zakładu Ubezpieczeń Społecznych o przyznaniu świadczenia w oparciu o ustawę z dnia 29 maja 1974 r. o zaopatrzeniu inwalidów wojennych i wojskowych oraz ich rodzin (Dz.U.z 2017 r.poz. 2193 oraz z 2019 r.poz. 39 i 752) –kopia potwierdzona przez notariusza bądź okazanie oryginału obecności pracownika Wydziału Nieruchomości, Gospodarki Miejskiej i Transportu w Urzędzie Miejskim w Zawierciu, gdzie zostanie potwierdzona zgodność kopii z oryginałem);
4. oryginał bądź kopia decyzji administracyjnej Szefa Urzędu do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych potwierdzająca uprawnienia wynikające ustawy z dnia 24 stycznia 1991 r. o kombatantach oraz niektórych osobach będących ofiarami represji wojennych i okresu powojennego (Dz.U. z 2018 r. poz. 276 oraz z 2019 r.poz. 752) – kopia potwierdzona przez notariusza bądź okazanie oryginału obecności pracownika Wydziału Nieruchomości, Gospodarki Miejskiej i Transportu w Urzędzie Miejskim w Zawierciu, gdzie zostanie potwierdzona zgodność kopii z oryginałem;
5. zaświadczenie potwierdzające ciężkie i nieodwracalne upośledzenie albo nieuleczalną chorobę zagrażającą życiu, które powstały w prenatalnym okresie rozwoju dziecka lub w czasie porodu, o których mowa w art. 47 ust. 1a ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz.U. z 2018 r. poz. 1510, z późn. zm. );
6. W przypadku opiekunów prawnych kopię dokumentu potwierdzającego umocowanie do sprawowania opieki.






Klauzula Informacyjna
Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 roku. (Dz. Urz. UE L. 119 z 04.05.2016 r.), zwanego dalej RODO, informuję, iż:
	administratorem danych osobowych jest Prezydent Miasta Zawiercie – Łukasz Konarski, ul. Leśna 2, 42-400 Zawiercie,

kontakt z Inspektorem Ochrony Danych – Michał Furgacz , e-mail: m.furgacz@zawiercie.eu, tel 32 494 12 00,
	dane osobowe będą przetwarzane w celu realizacji obowiązków i uprawnień wynikających z przepisów prawa w związku z realizacją zadań publicznych związanych z przekształceniem prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości na podstawie art. 1 ustawy z dnia 20 lipca 2018 roku o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe w prawo własności tych gruntów (tekst jednolity Dz. U. z 2019 r. poz 916).
	odbiorcami danych osobowych będą pracownicy Urzędu Miejskiego w Zawierciu oraz organy władzy publicznej,
	dokumenty zawierające dane osobowe przechowywane są zgodnie z kategorią archiwalną – A,
	istnieje prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania,
	istnieje prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego,
podanie danych osobowych jest wymogiem ustawowym, a osoba, której dotyczą dane jest zobowiązana do ich podania.

