
KARTA INFORMACYJNA
URZĄD MIASTA I GMINY W SWARZĘDZU, Rynek 1
tel. 61 65 12 222, fax 61 65 12 211 18.02.2019r.

ZGŁOSZENIE ZAMIARU WNIESIENIA OPŁATY JEDNORAZOWEJ
Z WNIOSKIEM O UDZIELENIE BONIFIKATY.

Podstawa prawna: 
1. art. 7 ust. 7 i 8 ustawy z dnia 20 lipca 2018r. o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego gruntów

zabudowanych na cele mieszkaniowe w prawo własności tych gruntów (Dz.U. z 2018r. poz. 1716 ze zm);
2. uchwała nr IV/72/2019 Rady Miejskiej w Swarzędzu z dnia 5 lutego 2019r w sprawie ustalenia wysokości

i  warunków udzielania  bonifikat  od  opłaty  jednorazowej  z  tytułu  przekształcenia  prawa użytkowania
wieczystego  gruntów  zabudowanych  na  cele  mieszkaniowe  w  prawo  własności  tych  gruntów
(Dz. U.Woj.Wlkp. Z dn. 11.02.2019r poz. 1571)

I. Wymagane dokumenty:
Zgłoszenie zamiaru wniesienia opłaty jednorazowej z wnioskiem o udzielenie bonifikaty 
wraz z oświadczeniem o braku zadłużenia z tytułu jakichkolwiek wymagalnych należności pieniężnych 
wobec Gminy Swarzędz
 
II. OPŁATY: 
Brak.

III. TERMIN ZAŁATWIENIA SPRAWY:
14 dni od dnia zgłoszenia

IV. JEDNOSTKA ODPOWIEDZIALNA:
Wydział Geodezji i Nieruchomości Urzędu Miasta i Gminy w Swarzędzu 
tel. 61 65 12 308
mail: geodezja@swarzedz.pl
 
V. TRYB ODWOŁAWCZY:
a) nie podlega
b) jednakże jeżeli właściciel nieruchomości nie zgadza się z wysokością opłaty jednorazowej, może 
złożyć do Burmistrza Miasta i Gminy Swarzędz, w terminie 2 miesięcy od dnia doręczenia informacji, 
wniosek o ustalenie wysokości w drodze decyzji. 
 
VI. UWAGI:

1. Informacja może być odebrana zgodnie z wnioskiem osobiście lub za pośrednictwem poczty
przesłana na adres wskazany we wniosku.

2. Udzielenie  przez  Burmistrza  Miasta  i  Gminy  Swarzędz  bonifikaty  od  opłaty  jednorazowej
uwarunkowane  jest  brakiem zadłużenia  z  tytułu  jakichkolwiek  wymagalnych  należności
pieniężnych wobec Gminy Swarzędz (§3 ww uchwały).

3. W przypadku stwierdzenia przez organ, że osoba składająca zgłoszenie o zamiarze wniesienia
opłaty jednorazowej  z zastosowaniem bonifikaty posiada zadłużenia z tytułu jakichkolwiek
wymagalnych  należności  pieniężnych  wobec  Gminy  Swarzędz,  zostanie  przygotowana
informacja o wysokości opłaty jednorazowej z odmową przyznania bonifikaty.


