
Płock, dnia …….-……..-…….. r. 

Pan ……………….……..………………  
PESEL: ……………………..………… ..    
zam. Płock, ul. ……………….……….... 
tel. ………………………………………      
Pani ……………………………………..    
 PESEL: ……………………..………….   
zam. Płock, ul. ……………….………… 
tel. …………………………………….. 

      lub 

nazwa firmy ……………………………. 
z siedzibą ……………………………….    
NIP ……………………………………... 
tel. …………………………………….... 

PREZYDENT MIASTA PŁOCKA 

 

WNIOSEK 

o wydanie zaświadczenia, że niżej wskazana nieruchomość nie podlega 
przekształceniu prawa użytkowania wieczystego gruntów w prawo własności tych 

gruntów 

 

 Na podstawie 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 2019 r. poz. 916 ze zm.) wnoszę/wnosimy o wydanie zaświadczenia potwierdzającego, że 
niżej wskazana nieruchomość nie podlega przekształceniu prawa użytkowania wieczystego gruntu 
stanowiącego dotychczas własność Skarbu Państwa w prawo własności tych gruntów. 
 

Dane nieruchomości gruntowej do której w/w wnioskodawcy posiadają prawo użytkowania 
wieczystego do gruntu Skarbu Państwa, położonego w Płocku: 

Położenie nieruchomości  

Obręb  

Działka nr  

Księga Wieczysta  

Łączna pow. (w ha)  

Udział  



 

 

Adres nieruchomości  

Księga lokalu  

Uzasadnienie składanego 
wniosku 

 

 
Pouczenie: 

 
1. Przekształceniu z mocy prawa podlegają grunty zabudowane wyłącznie na cele mieszkaniowe. 
2. Przez grunty zabudowane na cele mieszkaniowe należy rozumieć nieruchomości zabudowane 

wyłącznie: 
a. budynkami mieszkalnymi jednorodzinnymi lub 
b. budynkami mieszkalnymi wielorodzinnymi, w których co najmniej połowę liczby 

lokali stanowią lokale mieszkalne, lub 
c. budynkami o których mowa w pkt. a. lub b., wraz z budynkami gospodarczymi, 

garażami, innymi obiektami budowlanymi lub urządzeniami budowlanymi, 
umożliwiającymi prawidłowe i racjonalne korzystanie z tych budynków 
mieszkalnych. 

3. Na złożony wniosek zaświadczenie jest wydawane w terminie 7 dni od dnia złożenia wniosku. 
4. Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 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 9 ogólne rozporządzenie o ochronie danych „RODO”) informujemy, że: 

a. Administratorem przetwarzanych danych osobowych jest Gmina Miasto Płock, 
09-400 Płock, pl. Stary Rynek 1; 

b. kontakt z inspektorem ochrony danych – iod@plock.eu; 
c. dane osobowe przetwarzane będą w celu rozpatrzenia wniosku o wydanie 

zaświadczenia potwierdzającego brak przekształcenie prawa użytkowania wieczystego 
w prawo własności gruntów w trybie ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. o przekształceniu 
prawa użytkowania wieczystego gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe w 
prawo własności tych gruntów; 

d. odbiorcami danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania 
danych osobowych na podstawie przepisów prawa; 

e. dane osobowe po zrealizowaniu celu , dla którego zostały zebrane, będą przetwarzane 
do celów archiwalnych i przechowywane przez okres niezbędny do zrealizowania 
przepisów dot. archiwizowania danych obowiązujących u Administratora; 

f. każdy ma prawo do żądania od Administratora dostępu do swoich danych osobowych, 
ich sprostowania lub ograniczenia przetwarzania w przypadku kwestionowania 
prawidłowości danych osobowych; 

g. każdy ma prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu 
Ochrony Danych Osobowych; 

h. podanie danych osobowych jest obowiązkowe na mocy ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. 
o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego gruntów zabudowanych na cele 
mieszkaniowe w prawo własności tych gruntów. 
 
 

………………………………………………………. 
 

………………………………………………………. 
  czytelny podpis wnioskodawcy/wnioskodawców 


