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Symbol komórki odpowiedzialnej

SPN

Numer procedury

XI

JEDNORAZOWA OPŁATA ZA PRZEKSZTAŁCENIE PRAWA UŻYTKOWANIA WIECZYSTEGO
W PRAWO WŁASNOŚCI
Proszę wypełnić drukowanymi literami

Piotrków Tryb.

Imię/Nazwa firmy/Nazwa organizacji

Miejscowość

Nazwisko/ Nazwa firmy/Nazwa organizacji

Kod Pocztowy

Nazwisko/ Nazwa firmy/Nazwa organizacji

Ulica

-

2 0

-

-

Ulica

Nr Domu

Nr Lokalu

nr telefonu, adres e-mail *

Informacje dodatkowe / np. nr zezwolenia, wpisu, dokumentu itp./

Na podstawie art. 7 ust. 7 i 8 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
2020 r., poz. 139), zgłaszam zamiar wniesienia jednorazowej opłaty z tytułu przekształcenia prawa
użytkowania wieczystego w prawo własności w odniesieniu do nieruchomości położonej w Piotrkowie
Trybunalskim przy ulicy ………………………….………………..…………., oznaczonej w ewidencji gruntów:
obręb…………………., działka……………………………, dla której urządzona została księga wieczysta
nr …………….……………………… oraz wnoszę o udzielenie informacji o wysokości tej opłaty.
Przysługujący mi udział w prawie użytkowania wieczystego podlegającego przekształceniu na
zasadach ww. ustawy związany był z odrębną własnością lokalu nr …………… , dla którego urządzona
została księga wieczysta nr ………….…..…………….
Jednocześnie wnoszę o udzielenie przysługującej mi bonifikaty z tytułu uiszczenia opłaty
jednorazowej.
Oświadczam przy tym, że:
1. nieruchomość

położona

w

ulicy…….........................................................

Piotrkowie
(podać

dokładny

Trybunalskim
adres)

jest/nie

przy
jest**

wykorzystywana na cele mieszkaniowe.
2. ww. nieruchomość stanowi / nie stanowi** dla mnie lub innej osoby adresu lub siedziby
zgłoszonej do właściwej ewidencji lub rejestru działalności gospodarczej.

3. ww. nieruchomość jest / nie jest** wykorzystywana w celu prowadzenia działalności
gospodarczej. Jeśli tak, udział odpowiadający stosunkowi powierzchni części wykorzystywanej w
charakterze mieszkalnym do łącznej powierzchni wszystkich budynków na nieruchomości
przekształconej lub do łącznej powierzchni lokalu mieszkalnego stanowi ………………/…………………

UWAGA! Osoby ubiegające się o bonifikatę w wysokości 99% od opłaty jednorazowej zobowiązane są wypełnić
dodatkowo formularz oświadczenia, stanowiący załącznik do niniejszego wniosku, do którego należy załączyć
dokumenty potwierdzające przysługujące uprawnienie.

……………………………
czytelny podpis wnioskodawcy/-ów
*pole nieobowiązkowe, wyłącznie w celu kontaktu w sprawie niniejszego wniosku
**niepotrzebne skreślić

Bonifikata w wysokości 99% od opłaty jednorazowej za przekształcenie prawa użytkowania wieczystego
w prawo własności przysługuje:
- osobom, w stosunku do których orzeczono niepełnosprawność w stopniu umiarkowanym lub znacznym,
oraz osobom, w stosunku do których orzeczono niepełnosprawność przed ukończeniem 16 roku życia,
lub zamieszkującym w dniu przekształcenia z tymi osobami opiekunom prawnym lub przedstawicielom
ustawowym tych osób,
- członkom rodzin wielodzietnych, o których mowa w ustawie z dnia 5 grudnia 2014 r. o Karcie Dużej
Rodziny (Dz.U. z 2019 r. poz. 1390),
- inwalidom wojennym i wojskowym w rozumieniu ustawy z dnia 29 maja 1974 r. o zaopatrzeniu inwalidów
wojennych i wojskowych oraz ich rodzin (Dz.U. z 2017 r. poz. 2193 oraz z 2019 r. poz. 39 i 752),
- kombatantom oraz ofiarom represji wojennych i okresu powojennego w rozumieniu ustawy z dnia 24
stycznia 1991 r. o kombatantach oraz niektórych osobach będących ofiarami represji wojennych i okresu
powojennego (Dz.U. z 2018 r. poz. 276 oraz z 2019 r. poz. 752),
- świadczeniobiorcom do ukończenia 18 roku życia, u których stwierdzono ciężkie i nieodwracalne
upośledzenie albo nieuleczalną chorobę zagrażającą życiu, które powstały w prenatalnym okresie rozwoju
dziecka lub w czasie porodu, o których mowa w art. 47 ust. 1a ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o
świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz.U. z 2019 r. poz. 1373, z
późn. zm.), lub ich opiekunom prawnym - będącym właścicielami budynków mieszkalnych
jednorodzinnych lub lokali mieszkalnych służących wyłącznie zaspokajaniu potrzeb mieszkaniowych tych
osób.

Data opracowania formularza: styczeń 2020 r.

Mając na względzie dbałość o właściwe dysponowanie danymi osobowymi oraz mając na względzie
rozpoczęcie obowiązywania przepisów Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady Unii
Europejskiej 2019/679 z dnia 27 kwietnia 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 (RODO) a w szczególności art. 13 RODO informujemy że:
Administratorem Państwa danych osobowych jest Prezydent Miasta Piotrkowa Trybunalskiego z
siedzibą przy Pasażu Karola Rudowskiego 10, w Piotrkowie Trybunalskim (kod pocztowy: 97-300), tel.:
44732 77 01, adres e-mail: e-urzad.piotrkow.pl
Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych Osobowych w Urzędzie Miasta Piotrkowa
Trybunalskiego Panią Annę Pełkę z którą skontaktować się można poprzez adres e-mail:
a.pelka@piotrkow.pl
Państwa dane osobowe będziemy przetwarzać w celu realizacji praw i obowiązków wynikających
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 2020 r., poz. 139)
oraz na podstawie zgody osoby, której dane dotyczą (numer telefonu, adres e-mail).
Państwa dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji celu a po tym czasie
przez okres oraz w zakresie wymaganym przez przepisy powszechnie obowiązującego prawa.
Przysługuje Państwu prawo dostępu do treści danych, ich sprostowania, ograniczenia przetwarzania,
a w przypadku danych które są przetwarzane na podstawie zgody również prawo sprzeciwu,
zażądania zaprzestania przetwarzania i przenoszenia danych oraz prawo cofnięcia zgody w dowolnym
momencie, bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody
przed jej cofnięciem.
Mają Państwo prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego: Prezesa Urzędu Ochrony Danych
Osobowych, gdy uznają Państwo że przetwarzanie danych osobowych Państwa dotyczących narusza
przepisy Ogólnego Rozporządzenia o Ochronie Danych Osobowych.
Dane udostępnione przez Państwa nie będą podlegały udostępnieniu podmiotom trzecim. Odbiorcami
danych będą tylko instytucje upoważnione z mocy prawa.
Dane udostępnione przez Państwa nie będą podlegały profilowaniu.
Administrator danych nie ma zamiaru przekazywać danych osobowych do państwa trzeciego lub
organizacji międzynarodowej.

