Urząd Miejski w Słubicach

WGN/ 20
Słubice, dnia .....................................

...............................................................

WYPEŁNIA URZĄD

(imię i nazwisko lub nazwa osoby prawnej)

.................................................
.................................................
.................................................
......
.................................................

...............................................................
(ulica lub siedziba osoby prawnej)

...............................................................
(kod pocztowy i miejscowość)

...............................................................
(tel. kontaktowy)*

…………………………………………….

..........

(adres e-mail)*

.................................................

BURMISTRZ.................
SŁUBIC
Wydział Gospodarowania
Nieruchomościami i Architektury

WNIOSEK
o wydanie zaświadczenia
Na podstawie art. 4 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. o przekształceniu
prawa użytkowania wieczystego gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe w prawo
własności tych gruntów (Dz. U. z 2018 r., poz. 1716 ze zm.) wnoszę o wydanie
zaświadczenia potwierdzającego przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo
własności nieruchomości położonej w Słubicach, przy ulicy ………………………………….,
oznaczonej nr ew. działki …………………, dla której prowadzona jest w Sądzie Rejonowym
w Słubicach księga wieczysta nr ………………………………………….
Wypełnić w przypadku odrębnej własności lokalu:
Przysługuje mi udział w prawie użytkowania wieczystego wskazanego wyżej gruntu
związany
z
odrębną
własnością
lokalu
położonego
w
Słubicach
przy
ul……………………………….nr ………., dla którego prowadzona jest w Sądzie Rejonowym
w Słubicach księga wieczysta nr …………………………… .
……………………………
podpis wnioskodawcy

Wymagane załączniki:
potwierdzenie uiszczenia opłaty skarbowej od wniosku w wysokości 50,00 zł płatnej na konto Urzędu
Miejskiego w Słubicach nr 28 8371 0009 0009 1936 2000 0010.

Urząd Miejski w Słubicach | ul. Akademicka 1 | 69-100 Słubice
tel. 95 737 20 00 | fax. 95 758 28 80 | slubice@slubice.pl | www.slubice.pl

Klauzula informacyjna dla osób składających wniosek o przekształcenie
1)
Administratorem Państwa danych jest Urząd Miejski w Słubicach reprezentowany przez
Burmistrza, ul. Akademicka 1, 69-100 Słubice, tel. 95 737 2000, e-mail:, slubice@slubice.pl.
2)
Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym mogą się Państwo
kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych za
pośrednictwem adresu email: inspektor@cbi24.pl lub pisemnie na adres Administratora.
3)
Państwa dane osobowe będą przetwarzane w celu przekształcenia, jak również w celu
realizacji praw oraz obowiązków wynikających z przepisów prawa (art. 6 ust. 1 lit. c RODO) w związku
z ustawą z dnia 20 lipca 2018 r. o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego gruntów
zabudowanych na cele mieszkaniowe w prawo własności tych gruntów i ustawą z dnia 14 czerwca
1960 r. Kodeks Postępowania Administracyjnego.
4)
Państwa dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji ww. celu z
uwzględnieniem okresów przechowywania określonych w przepisach szczególnych, w tym przepisów
archiwalnych to jest wieczyście.
5)
Państwa dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym nie będą podlegać
profilowaniu.
6)
Państwa dane osobowych nie będą przekazywane poza Europejski Obszar Gospodarczy
(obejmujący Unię Europejską, Norwegię, Liechtenstein i Islandię).
7)
W związku z przetwarzaniem Państwa danych osobowych, przysługują Państwu następujące
prawa:
a)
prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii;
b)
prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych osobowych;
c)
prawo do ograniczenia przetwarzania danych osobowych;
d)
prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych
(ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa), w sytuacji, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych
narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych (RODO);
8)
Podanie przez Państwa danych osobowych jest obowiązkowe. Nieprzekazanie danych
skutkować będzie brakiem realizacji celu, o którym mowa w punkcie 3.
9)
Państwa dane mogą zostać przekazane podmiotom zewnętrznym na podstawie umowy
powierzenia przetwarzania danych osobowych, a także podmiotom lub organom uprawnionym na
podstawie przepisów prawa.

