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

IMIĘ I NAZWISKO/NAZWA FIRMY

………………………………………………………
ADRES DO KORESPONDENCJI/SIEDZIBA

............................................................................ 
PESEL/NIP

..............................................................
OBYWATELSTWO

………………………………………………………
NUMER TELEFONU

2. ……………………………………………………
IMIĘ I NAZWISKO/NAZWA FIRMY

………………………………………………………
ADRES DO KORESPONDENCJI/SIEDZIBA

............................................................................. 
PESEL/NIP

..................................................................
OBYWATELSTWO

……………………………………………………
NUMER TELEFONU

Prezydent Miasta Płocka

WNIOSEK
o wydanie  zaświadczenia  o  przekształceniu  prawa  użytkowania  wieczystego  w  prawo  własności
nieruchomości w trybie ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego
gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe w prawo własności tych gruntów (Dz. U. 2020 r. poz. 139 ze
zm.)

• Na podstawie art. 1, 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. 2020 r.

poz.  139  ze  zm.)  wnoszę/wnosimy*  o  wydanie  zaświadczenia  o  przekształceniu  prawa  użytkowania

wieczystego  w  prawo  własności  nieruchomości  położonej  w  Płocku  przy  ul.

…………………………………………

oznaczonej geodezyjnie: obręb……….. nr działki/ek…………………………………..………

pow. ………….m², zapisanej w księdze wieczystej KW nr ……………………………………………………

lub udziału w prawie użytkowania wieczystego ww. nieruchomości wynoszącego (podać wielkość

udziału)……………………………... części, związanego z prawem własności lokalu nr .....................

zapisanego w księdze wieczystej KW nr

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

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

PODPISY

• Wnoszę  o  wydanie  zaświadczenia  w  terminie  30  dni  od  dnia  złożenia  wniosku  z  uwagi  na  potrzebę

dokonania czynności prawnej (akt notarialny) mającej za przedmiot lokal albo potrzebę ustanowienia

odrębnej własności lokalu - art. 4 ust. 2 pkt 3 w/w ustawy)

uzasadnienie

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

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

.................................................
PODPISY

Deklaruję/my wniesienie opłaty: (właściwe zakreślić)
- w ratach rocznych (przez okres 20 lat)
- w kwocie jednorazowej, z zastosowaniem bonifikaty w wysokości 95% (uchwała 55/II/2018 Rady Miasta Płocka z dnia 28.12.2018r.)



Załączniki:

• dowód uiszczenia opłaty skarbowej w wysokości 50,00 zł. Płatny w kasie Urzędu Miasta Płocka, ul. Zduńska 3 I piętro lub na konto

Urzędu Miasta Płocka - PKO BANK POLSKI 13 1020 3974 0000 5502 0177 7929

• oświadczenie składane w przypadku wniosku o wydanie zaświadczenia w terminie 30 dni.

• zezwolenie  ministra  właściwego  ds.  wewnętrznych  na  nabycie  nieruchomości  /udziału  w  nieruchomości  -  w  przypadku,  gdy

wnioskodawcą (jednym z wnioskodawców) jest właściciel lokalu mieszkalnego wykorzystywanego na cele użytkowe lub budynku

mieszkalnego jednorodzinnego jest cudzoziemiec spoza Europejskiego Obszaru Gospodarczego (EOG)1

1 Ustawa z dnia 24 marca 1920r. o nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców (Dz. U z 2017r., poz. 2278)

INFORMACJE O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH

Zgodnie z treścią art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r.
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 „RODO”)
informujemy, że:

- administratorem przetwarzanych danych osobowych jest Gmina – Miasto Płock, Stary Rynek 1, 09-400 
Płock,

- kontakt z inspektorem ochrony danych – iod@plock.eu
- dane  osobowe  przetwarzane  będą  w  celu  przekształcenia  prawa  użytkowania  wieczystego  gruntów

zabudowanych na cele mieszkaniowe w prawo własności nieruchomości zgodnie z ustawą z dnia 20 lipca
2018r.o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe w
prawo własności nieruchomości ,

- odbiorcami danych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie 
przepisów prawa,

- dane osobowe przechowywane będą wieczyście,
- każdy ma prawo do żądania od administratora dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, 

ograniczenia przetwarzania lub prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania,
- każdy ma prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego,
- podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże odmowa podania danych może skutkować odmową 

realizacji wniosku.
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