Strzelce Kraj. dnia ____________________________

__________________________________
Imię i nazwisko użytkownika wieczystego

__________________________________
__________________________________
adres

__________________________________
PESEL

__________________________________
Telefon kontaktowy

URZĄD MIEJKI W STRZELCACH KRAJ.
ALEJA WOLNOŚCI 48
66-500 STRZELCE KRAJ.

Wniosek
o udzielenie 50% bonifikaty od opłaty rocznej z tytułu użytkowania wieczystego

Na podstawie art. 74 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce
nieruchomościami (Dz.U. z 2021, poz. 1899 ze zm.), wnoszę o udzielenie 50% bonifikaty
od opłaty rocznej za rok _____________ z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości gruntowej
o numerze ewidencyjnym ____________________ o pow. ___________________ położonej w
miejscowości _______________________________ przy ul.______________________________
Jednocześnie oświadczam, świadoma/y odpowiedzialności karnej za fałszywe składanie
zeznań, wynikającej z art. 233 Kodeksu karnego, że dochód miesięczny brutto na jednego członka
gospodarstwa domowego, w roku poprzedzającym, wynosił _______________ zł, a wykazane w
załącznikach dochody są jedynymi źródłami utrzymania. We wspólnym gospodarstwie domowym
pozostaje ______________ osób, i są to:
lp.

Imię i nazwisko

stopień pokrewieństwa

1.
2.
3.
4.
5.

Ponadto oświadczam, że nieruchomość wykorzystywana jest wyłącznie na cele mieszkaniowe.

__________________________________
( podpis osoby składającej wniosek )
Do wniosku załączam:
1. ____________________________________________________________________________
2. ____________________________________________________________________________
3. ____________________________________________________________________________

UWAGA: Odnośnie przedłożenia stosownych dokumentów proszę o dokładne
zapoznanie się z informacjami zamieszczonymi na drugie stronie wniosku

POUCZENIE
Bonifikata przysługuje, jeżeli dochód miesięczny brutto, na jednego członka gospodarstwa domowego,
nie przekracza 50% przeciętnego wynagrodzenia w gospodarce narodowej w roku poprzedzającym rok,
za który opłata ma być wnoszona.
Przez gospodarstwo domowe należy rozumieć zespół osób mieszkających razem i wspólnie
utrzymujących się lub osobę samotną utrzymującą się samodzielnie, która nie łączy swoich dochodów
z dochodami innych osób.
Do dochodu zalicza się m.in.:
dochody z tytułu stosunku pracy, działalności gospodarczej, umów zlecenia lub o dzieło, emerytur lub
rent, stypendiów, alimentów, z tytułu prowadzenia gospodarstwa rolnego oraz inne stanowiące
dochód.

.
Klauzula informacyjna dotycząca
przetwarzania danych osobowych
w Urzędzie Miejskim w Strzelcach Krajeńskich
UŻYTKOWANIE WIECZYSTE
Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady Unii Europejskiej 2016/679
z dnia 27
kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie
swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych)
zwanym dalej RODO informuję, iż:
1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych (ADO) przetwarzanych w Urzędzie Miejskim w Strzelcach Krajeńskich
jest: Burmistrz Strzelec Krajeńskich z siedzibą przy ul. Aleja Wolności 48, 66-500 Strzelce Krajeńskie, e-mail:
urzad@strzelce.pl, tel; +48 95 7631130;
2. Inspektorem ochrony danych osobowych (IDO) wyznaczonym przez ADO jest Pan Rafał Andrzejewski, e-mail: inspektorodo@strzelce.pl, tel: +48 504 976 690;
3.Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celach:
a.

b.
c.
d.

realizacji spraw z zakresu użytkowania wieczystego, dzierżawy nieruchomości, a ich przetwarzanie jest
niezbędne do wypełnienia obowiązków prawnych ciążących na Administratorze, na podstawie Art. 6 ust. 1 lit.
c, e RODO, ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami,
wskazanych powyżej, za zgodą osoby, której dane dotyczą przetwarzane będą m.in. dane kontaktowe ( telefon,
email ) - na podstawie Art. 6 ust. 1 lit. a RODO,
zawarcia i wykonania umowy - na podstawie Art. 6 ust. 1 lit. b RODO,
realizacji potrzeb administracji wewnętrznej, utrzymania infrastruktury IT, statystyki, raportowania itp. - na
podstawie Art. 6 ust. 1 lit. c, e RODO.

4. Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą wyłącznie:
a. podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa,
b. inne podmioty, które na podstawie stosownych umów świadczą usługi na rzecz Administratora.
5. Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą przez okres niezbędny do realizacji celów wskazanych w pkt 3 oraz
zgodnie z terminami archiwizacji określonymi przez ustawy kompetencyjne lub ustawę z dnia 14.06.1960 r. Kodeks
postępowania administracyjnego w tym rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 18.01.2011 r. w sprawie instrukcji
kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów
zakładowych przez okres 5 lat
6. Posiada Pani/Pan prawo żądania od Administratora (z zastrzeżeniem ograniczeń wynikających z przepisów prawa):
e. dostępu do danych osobowych,
a. prawo do ich sprostowania,
b. usunięcia lub ograniczenia przetwarzania,
c. prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, wówczas Administrator przestanie je przetwarzać,
chyba że będzie w stanie wykazać, że w stosunku do tych danych istnieją ważne prawnie uzasadnione
podstawy do przetwarzania, nadrzędne wobec interesów, praw i wolności osoby, której dane dotyczą lub
podstawy do ustalenia, dochodzenia i obrony roszczeń,
d. prawo do przenoszenia danych,
e. prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie, jeżeli dane przetwarzane były na podstawie zgody, bez
wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
7. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego.
8. Podanie danych osobowych w zakresie wymaganym przepisami prawa jest obligatoryjne.
9. Dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego ani organizacji międzynarodowej.
10. Pani/Pana dane osobowe nie będą podlegały automatycznemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu.

