
Płock, dnia ………...................

Imię i nazwisko/nazwa właściciela gruntu
.………………………………
……………………………….
………………………………
Adres/siedziba właściciela gruntu

Urząd Miasta Płocka
Wydział Obrotu 
Nieruchomościami Gminy

Zgłoszenie zamiaru wniesienia opłaty jednorazowej 

Na  podstawie  przepisów  ustawy  z  dnia  20  lipca  2018r.  o  przekształceniu  prawa
użytkowania  wieczystego  gruntów  zabudowanych  na  cele  mieszkaniowe  w  prawo
własności  tych  gruntów  (Dz.  U.  z 2019 r.  poz.  916  ze  zm.)  zgłaszam  zamiar
wniesienia  jednorazowej  opłaty  z  tytułu  przekształcenia  prawa  użytkowania
wieczystego w prawo własności w odniesieniu do udziału wynoszącego ……………….
części w nieruchomości gruntowej położonej w Płocku, przy ulicy ………………………..……….,
oznaczonej  w  ewidencji  gruntów  jako  działka  nr  ………  z  obrębu  nr  …...,  dla  której
urządzona  została  księga  wieczysta  nr  ……………………. Ww  udział  związany  jest  z
własnością  lokalu  nr  ………,  dla  którego  urządzona  została  księga  wieczysta  nr
………………………..…………………………....
Wnoszę o udzielenie informacji o wysokości tej opłaty.

……………………………
podpis 

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.


