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Karta Usługi  

Nr RiGG/29 

INFORMACJA O WYSOKOŚCI OPŁATY 

JEDORAZOWEJ ORAZ UDZIELONEJ BONIFIKACIE 

Podstawa prawna 

1. Ustawa z dnia 20 lipca 2018 r. o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego 

gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe w prawo własności tych gruntów. 

2. Uchwała Nr V/53/19 Rady Miejskiej w Kolbuszowej z dnia 24.01.2019 r. w sprawie 

wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty od opłaty jednorazowej z tytułu 

przekształcenia prawa użytkowania wieczystego gruntów stanowiących własność Gminy 

Kolbuszowa w prawo własności tych gruntów. 

Komórka  

odpowiedzialna  
Referat Rolnictwa i Gospodarki Gruntami 

Osoba właściwa do 

załatwienia sprawy 

Joanna Mycek - inspektor  

I piętro, pok. nr 14, tel. 17 2271 333 wew. 234 

Sposób załatwienia sprawy  Informacja o wysokości opłaty jednorazowej  i udzielonej bonifikacie. 

Wymagane  

dokumenty  

Zgłoszenie zamiaru jednorazowego wniesienia opłaty przekształceniowej w kwocie 

pozostającej do spłaty (opłata jednorazowa) z wnioskiem o udzielenie bonifikaty 

zawierające; 

 imię, nazwisko wnioskodawcy  

 adres wnioskodawcy  

 numer działki  

 położenie działki  

 numer księgi wieczystej 

 

 Wymagane formularze i 

miejsce ich udostępnienia 

Wzory wniosków udostępnione na stronie internetowej Urzędu Miejskiego w 

Kolbuszowej www.kolbuszowa.pl lub w tut. Urzędzie pok. 6 (Biuro obsługi klienta, 

parter). 

Opłaty Nie pobiera się opłat. 

Termin załatwienia sprawy  14 dni od złożenia wniosku. 

Tryb odwoławczy  

Jeżeli właściciel, który zgłosił zamiar uiszczenia opłaty jednorazowej nie zgadza się 

z informacją o jej wysokości, może złożyć do właściwego organu w terminie 2 miesięcy 

od dnia doręczenia informacji, może złożyć do właściwego organu wniosek o ustalenie 

wysokości opłaty jednorazowej w drodze decyzji administracyjnej. 

Pozostałe Informacje  
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