
Płock, dnia…………........................…………

…………………………………………….
/nazwisko, imię wnioskodawcy/

…………………………………………….     
     /imiona rodziców/

…………………………………………….
/adres zamieszkania, telefon/

………………………………….................
             /PESEL/

………………………………………….....
              /NIP/
                                                                                  Prezydent Miasta Płocka

WNIOSEK
o przekształcenie prawa zabudowy nieruchomości sprzed 21 listopada 1945 r. 

w użytkowanie wieczyste*
Zwracam  się  z  prośbą  o  przekształcenie  prawa  zabudowy  nieruchomości

oznaczonej  numerem  …...….....………  o  pow....................,  położonej  w  Płocku
przy ul. …………………..........................
Uzasadnienie wniosku ………………………………………………………………………................................
………………………………………………………………………………………………….........................................
………………………………………………………………………………………………….........................................
………………………………………………………………………………………....................................…….........
Jednocześnie zobowiązuję się do pokrycia kosztów niniejszego postępowania.
W załączeniu:
 wypis z ewidencji gruntów i budynków;
 mapa do celów prawnych;
 dokumenty potwierdzające uzyskanie prawa zabudowy sprzed 21 listopada 1945 r.
 inne posiadane dokumenty w sprawie........................................... .

                                                                                        ………………………………………….
                                                                                 /podpis wnioskodawcy/

*dotyczy osób, które uzyskały prawo zabudowy nieruchomości ustanowione przed  dniem
wejścia w życie dekretu z dnia 26 października1945 r. o prawie zabudowy.

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:
1.Administratorem przetwarzanych danych osobowych jest Gmina Miasto Płock, 09-400 Płock, Stary Rynek 1;
2.kontakt z inspektorem ochrony danych – iod@plock.eu;
3.dane  osobowe  przetwarzane  będą  w  celu  rozpatrzenia  wniosku  o  przekształcenie  prawa  zabudowy
nieruchomości  sprzed  21  listopada  1945  r.  w  użytkowanie  wieczyste zgodnie  z  przepisami  ustawy z  dnia
21 sierpnia 1997 r.  o gospodarce nieruchomościami;



4.odbiorcami  danych  osobowych  będą  wyłącznie  podmioty  uprawnione  do  uzyskania  danych  osobowych
na podstawie przepisów prawa;
5.dane  osobowe  przechowywane  będą  przez  okres:  wieczyście  (kat.  A  zgodnie  z  jednolitym  rzeczowym
wykazem akt);
6.każdy ma prawo do żądania od administratora dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania lub
ograniczenia przetwarzania w przypadku kwestionowania prawidłowości danych osobowych; 
7.każdy  ma prawo  wniesienia  skargi  do  organu nadzorczego,  którym jest  Prezes  Urzędu Ochrony  Danych
Osobowych;
8.podanie danych osobowych jest  obowiązkowe na mocy ustawy z  dnia  21 sierpnia  1997 r.  o  gospodarce
nieruchomościami.



Przekształcenie  prawa zabudowy nieruchomości  sprzed  21 listopada  1945 r.
w użytkowanie wieczyste. BSP – 06.

Dotyczy osób, które uzyskały prawo zabudowy nieruchomości ustanowione przed dniem
wejścia w życie dekretu z dnia 26 października 1945 r. o prawie zabudowy.

NIEZBĘDNY  FORMULARZ:  wniosek  (druk  dostępny  w  Biurze  Obsługi  Klienta,
ul. Zduńska 3, stanowisko nr 3).

WYMAGANE DOKUMENTY:
- wypis z rejestru ewidencji gruntów i budynków;
- mapa do celów prawnych
-  dokumenty potwierdzające uzyskanie  prawa zabudowy (decyzja  o  prawie  zabudowy
sprzed 21 listopada 1945 r.)
- inne posiadane dokumenty w sprawie.

WYSOKOŚĆ  OPŁATY: Na  podstawie  art.  2  ust.  1  pkt  1h  o  opłacie  skarbowej
nie podlega opłacie skarbowej dokonanie czynności urzędowej, wydanie zaświadczenia
i zezwolenia (pozwolenia, koncesji) albo złożenie dokumentu stwierdzającego udzielenie
pełnomocnictwa lub prokury albo jego odpisu, wypisu lub kopii w sprawach załatwianych
na  podstawie  przepisów  ustawy  z  dnia  21  sierpnia  1997  r.  o  gospodarce
nieruchomościami.

TERMIN ZAŁATWIENIA SPRAWY: 30 dni od zebrania pełnego materiału dowodowego
stanowiącego podstawę rozstrzygnięcia.

FORMA ZAŁATWIENIA SPRAWY: decyzja

MIEJSCE  ZŁOŻENIA  I  ODEBRANIA  DOKUMENTÓW: Biuro  Obsługi  Klienta,
ul.  Zduńska 3,  stanowisko nr  3,   doręczenie  do  miejsca  zamieszkania  wnioskodawcy
lub na wskazany przez niego adres.

SPRAWĘ PROWADZI: Biuro Mienia Skarbu Państwa.

INFORMACJI UDZIELA: Biuro Interwencji i Informowania Mieszkańców, tel. 24 364 55
55.

PODSTAWA  PRAWNA: art.  209  ustawy  z  dnia  21  sierpnia  1997  r.  o  gospodarce
nieruchomościami.

GODZINY  PRACY  URZĘDU: poniedziałek,  wtorek,  środa  7.30-15.30,  czwartek
8.30-17.30, piątek 8.30- 15.30.


