Police, dnia………………….
1. Imię, nazwisko.......................................................................
Imiona rodziców....................................................................
Obywatelstwo……………………………………………….
Adres do korespondencji.....................................................
Nr telefonu ………………………………………………….

2. Imię, nazwisko........................................................................
Imiona rodziców....................................................................
Obywatelstwo…………………………………………..…..
Adres do korespondencji.....................................................
Nr telefonu ………………………………………………….

Burmistrz Polic
ul. Stefana Batorego 3
72-010 Police
WNIOSEK
o wydanie zaświadczenia o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego gruntu
zabudowanego na cele mieszkaniowe w prawo własności tego gruntu

Na podstawie przepisów ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. o przekształceniu prawa użytkowania
wieczystego gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe w prawo własności
tych gruntów wnoszę /wnosimy o wydanie zaświadczenia o przekształceniu w prawo
własności prawa użytkowania wieczystego związanego z własnością lokalu
(mieszkalnego/użytkowego*) numer……… znajdującego się w budynku numer ……….…
przy ulicy ………….……….…………….…………. w…………………………..
W ww. lokalu nie prowadzę działalności gospodarczej/ prowadzę działalność gospodarczą * .
Na prowadzenie działalności gospodarczej wykorzystuję lokal w całości / w części * tj.
w udziale wynoszącym ……………stanowiącym stosunek powierzchni wykorzystywanej
w związku z prowadzoną działalnością do ogólnej powierzchni lokalu
Opłatę skarbową w wysokości 50,00 zł uiszczono w dniu …..……………........
(przelewem/gotówką)
W załączeniu dowód uiszczenia ww. opłaty.
1……………………………………
2……………………………………
*zaznaczyć właścicwe

(własnoręczny czytelny podpis)
Pouczenie

Czynność za wydanie zaświadczenia potwierdzającego przekształcenie prawa użytkowania wieczystego gruntu
zabudowanego na cele mieszkaniowe w prawo własności tego gruntu na podstawie przepisów ustawy z dnia
20 lipca 2018r. o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe
w prawo własności tych gruntów na wniosek złożony przez właściciela podlega opłacie skarbowej w wysokości
50,00 zł (podstawa prawna ust. 20a w części II załącznika do ustawy z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie
skarbowej (Dz. U. z 2018r. poz. 1044 ze zm.). Pobór opłaty skarbowej za czynności administracyjne w kwocie
50,00 zł może nastąpić przelewem lub gotówką na rachunek bankowy Gminy Police prowadzony w Banku
Pekao SA II O/Szczecin 71 1240 3927 1111 0010 6012 9650 lub w punkcie kasowym w budynku Urzędu
Miejskiego w Policach, ul. Stefana Batorego 3 oraz za pośrednictwem innych
(z dodatkowymi opłatami wg cenników i taryf obowiązujących w tych instytucjach).

banków lub poczty

Informacja dotycząca przetwarzania danych osobowych
Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 (RODO)
informujemy, że:
1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Burmistrz Polic,72-010 Police, ul. Stefana Batorego 3.
2. Dane kontaktowe do inspektora ochrony danych:
Krzysztof Małodobry, mail: iod@police.pl, tel. 91 4311825.
3. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w celu realizacji zadań ustawowych realizowanych przez
Gminę Police na podstawie obowiązujących przepisów prawa, np. ustawy o samorządzie gminnym, ustawy
Kodeks postępowania administracyjnego, ustawy o podatkach i opłatach lokalnych, ustawy o pracownikach
samorządowych, ustawy o strażach gminnych, ustawy Kodeks wykroczeń, ustawy o zmianie ustawy o
utrzymaniu czystości i porządku w gminach oraz innych ustaw.
4. Pani/Pana dane osobowe mogą być udostępniane zgodnie z prawem osobom fizycznym lub prawnym,
jednostkom i innym podmiotom uczestniczącym w realizowaniu zadań gminy.
5. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane przez okres wynikający z ustawowo wymaganego okresu
utrzymania danych, w innym przypadku nie będą przetwarzane po ustaniu celu przetwarzania.
6. Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do swoich danych osobowych, sprostowania, usunięcia, ograniczenia
przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu, oraz prawo do przenoszenia danych w przypadkach
określonych w przepisach RODO.
7. W przypadku przetwarzania danych osobowych na podstawie wyrażenia zgody przysługuje Pani//Panu
prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania,
którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
8. Przysługuje Pani/Panu prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony
Danych Osobowych.
9. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest wymogiem ustawowym. Jest Pani/Pan zobowiązana/ny
do ich podania, a konsekwencją niepodania danych osobowych jest brak możliwości wypełnienia
obowiązków wynikających z przepisów prawa, a w przypadku przetwarzania na podstawie wyrażonej
zgody, brak możliwości podjęcia czynności przez Administratora.
10. Pani/Pana dane nie będą przetwarzane w procesie zautomatyzowanego podejmowania decyzji ani
procesie profilowania.

