
                              

WNIOSEK O WYDANIE ZAŚWIADCZENIA O
PRZEKSZTAŁCENIU PRAWA UŻYTKOWANIA

WIECZYSTEGO 

                                            
                                                                                                              
                                                                                                                     ……………………………………………….

           miejscowość                 data

…………………………………………………..
imię i nazwisko

…………………………………………………..
adres do doręczeń 

…………………………………………………..
Pesel

…………………………………………………..
telefon

 BURMISTRZ MIASTA I GMINY WIELICZKA
                                                          ul. Powstania Warszawskiego 1

                       32-020 Wieliczka

WNIOSEK

o wydanie zaświadczenia w związku z potrzebą dokonania czynności prawnej

Na podstawie  art.  4  ust.  2  pkt  3  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  z  późn.  zm.),  w  związku  z  potrzebą  dokonania  czynności  prawnej  wnoszę  o  wydanie

zaświadczenia  potwierdzającego  przekształcenie  prawa  użytkowania  wieczystego  w prawo  własności  w

odniesieniu  do  nieruchomości  położonej  w  Wieliczce  obręb  ………..  przy  ulicy

…………………………………., oznaczonej w ewidencji  gruntów jako działka nr ………………………

dla której urządzona została księga wieczysta nr ………………………….…………… 

UZASADNIENIE

………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………



Przysługujący mi udział w prawie użytkowania wieczystego podlegającego przekształceniu na zasadach ww.

ustawy związany był z odrębną własnością lokalu numer ……………….… , dla którego urządzona została

księga wieczysta numer …………………………………………………………..……..

………………...……………
      podpis wnioskodawcy/-ów

Załączniki:

1. dokument  potwierdzający  interes  wnioskodawcy  –  np.  przedwstępna  umowa  sprzedaży

………………………………………………………………………...…………………………..……………………………

2. dowód uiszczenia opłaty

3. Inne ……………………………………………………………………………………………………………………………..

Klauzula informacyjna – wobec właścicieli/współwłaścicieli nieruchomości 

Zgodnie  z  art.  13  ust.  1  i  2  rozporządzenia  Parlamentu  Europejskiego  i  Rady  (UE)  2016/679  
z  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 (ogólne rozporządzenie o ochronie danych)
(Dz. Urz. UE L 119, s. 1) – dalej RODO − informujemy, że: 

1. Administratorem  Pani/Pana  danych  osobowych   jest  Burmistrz  Miasta  i  Gminy  Wieliczka
z siedzibą przy  ul. Powstania Warszawskiego 1; (32-020 Wieliczka).

2. W sprawach  ochrony  Pani/Pana  danych  można  kontaktować  się  z  wyznaczonym  Inspektorem  Ochrony  Danych:  e-mail
iod@wieliczka.eu lub pod numerem telefonu 500 610 605

3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie: 
- art. 6 ust 1 lit. c RODO który mówi o przetwarzaniu danych w celu spełnienia obowiązku prawnego, jakim w tym przypadku
jest obowiązek  określony w art. 4 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego gruntów
zabudowanych na cele mieszkaniowe w prawo własności tych gruntów 

4. Odbiorcami Pani/Pana danych  osobowych będą  podmioty,  które  przetwarzają  dane  osobowe w imieniu Administratora  na
podstawie  zawartej  z  Administratorem umowy powierzenia  przetwarzania  danych  osobowych (m.in.  firmy informatyczne,
hostingowe, audytorskie, prawnicze, zajmujące się ochroną danych osbowych).

5. Pani/Pana dane  osobowe po zrealizowaniu  celu,  dla  którego zostały  zebrane,  będą  przetwarzane  w celach archiwalnych i
przechowywane przez okres niezbędny wynikający z przepisów dotyczących archiwizowania dokumentów obowiązujących u
Administratora (Rzeczowy Wykaz Akt).

6. Podanie  przez  Pana/Panią  danych  osobowych   jest  wymogiem ustawowym a  konsekwencją  ich  nie  podania  będzie  brak
możliwości wydania zaświadczenia potwierdzającego przekształcenie prawa użytkowania wieczystego gruntu zabudowanego na
cele mieszkaniowe w prawo własności

7. Pani/Pana dane nie będą przetwarzane wyłącznie w sposób zautomatyzowany w tym również w formie profilowania.
8. Posiada Pani/Pan prawo;

- na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do swoich danych osobowych;
- na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania swoich danych osobowych;
- na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem
przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO;
- prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO), gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie
danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO;

Nie przysługuje Pani/Panu:

- w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych;

- prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO;

- na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych

osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit.b i lit. c RODO

                                                                                                               ………………...……………
      podpis wnioskodawcy/-ów


