Zduńska Wola, dnia ........................................
Wnioskodawca:
Imię, nazwisko ...........................................................
Adres ...........................................................................
.....................................................................................
PESEL ……………………………………………………………………….
nr tel. ..........................................................................
Prezydent Miasta
Zduńska Wola
ul. Złotnickiego 12
98-220 Zduńska Wola
WNIOSEK
o ustalenie wysokości opłaty jednorazowej
za przekształcenie prawa użytkowania wieczystego nieruchomości gruntowej w prawo własności
Stosownie do treści art. 7 ust.7 ustawy z dnia 20 lipca 2018r. o przekształceniu prawa
użytkowania wieczystego gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe w prawo własności tych
gruntów, zgłaszam zamiar jednorazowego wniesienia opłaty przekształceniowej (opłata
jednorazowa).
Wniosek dotyczy:
a) nieruchomości przy ul. ……………..………..……… nr …… dz. nr ........ obręb ......... o pow. .......... m2,
nr KW …………………………………………
b) nieruchomości przy ul. …………………………………… nr ….… dz. nr ….…. obręb..…... udz……….……...
związanej z lokalem przy ul. …………………..…………….……nr ……/…… nr KW………………………….…

..........................................................................................
podpis Wnioskodawcy

Sposób dostarczenia pisma (proszę wybrać formę):
1. Dostarczenie pocztą za zwrotnym potwierdzeniem odbioru
2. Odbiór pisma w Kancelarii

Urząd czynny jest:
w poniedziałki: 7.30-17.00
wtorek - piątek: 7.30-15.30

Urząd Miasta Zduńska Wola
Biuro Gospodarki Nieruchomościami
tel: 43 825-02-13

Kancelaria
poniedziałki: 7.30-17.00
wtorek - piątek: 7.30-15.30

Wniosek o ustalenie wysokości opłaty jednorazowej za przekształcenie
prawa użytkowania wieczystego nieruchomości gruntowej w prawo własności
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Obwiązek informacyjny
Na podstawie art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679
z dn. 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych
osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE
(dalej: RODO) informuję, że:
Poniższe zasady stosuje się począwszy od 25 maja 2018 roku.
1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Prezydent Miasta Zduńska Wola,
98-220 Zduńska Wola ul. Złotnickiego 12, e-mail: urząd_miasta@zdunskawola.pl,
tel. 43 825-02-00.
2. Dane kontaktowe inspektora ochrony danych w Urzędzie Miasta Zduńska Wola, 98-220
Zduńska Wola, ul. Złotnickiego 12, Jacek Kazimierczak, e-mail: ido@zdunskawola.pl, tel. 43,
825-02-82.
3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane są w celu ustalenia jednorazowej opłaty
przekształceniowej, za przekształcenie z mocy prawa z dniem 1 stycznia 2019 roku prawa
użytkowania wieczystego gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe w prawo własności
tych gruntów, dokonywanego po zgłoszeniu na piśmie zamiaru wniesienia takiej opłaty.
4. Odbiorcą Pani/ Pana danych będą podmioty upoważnione na poczet przepisów prawa.
5. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji celów
przetwarzania, a po tym czasie przez okres przewidziany w przepisach przechowywania
i archiwizacji dokumentacji.
6. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych osobowych, prawo do ich
sprostowania, w niektórych przypadkach do usunięcia i ograniczenia ich przetwarzania.
Ponadto posiada Pani/ Pan prawo, w niektórych przypadkach do: cofnięcia zgody
w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania; przenoszenia
danych oraz do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Pani/Pana danych osobowych.
7. Przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych
Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana narusza
przepisy RODO.
8. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest obowiązkowe.
9. Pani/Pana dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany.
10. Pani/Pana dane nie będą podlegały profilowaniu.
Zapoznałem/ zapoznałam się z powyższym obowiązkiem informacyjnym.

…………….……………………………………………………..
(data i podpis)

Urząd czynny jest:
w poniedziałki: 7.30-17.00
wtorek - piątek: 7.30-15.30

Urząd Miasta Zduńska Wola
Biuro Gospodarki Nieruchomościami
tel: 43 825-02-13

Kancelaria
poniedziałki: 7.30-17.00
wtorek - piątek: 7.30-15.30

Wniosek o ustalenie wysokości opłaty jednorazowej za przekształcenie
prawa użytkowania wieczystego nieruchomości gruntowej w prawo własności
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