
 

 

      …………………………………, ……………. 

        miejscowość  data 

Imię, nazwisko ............................................................. 

Adres do doręczeń ...................................................... 

……………………………………………………………... 

Tel.*       ......................................................................... 

 

                     PREZYDENT MIASTA  

JASTRZĘBIE-ZDRÓJ 

 

 

ZGŁOSZENIE 

zamiaru wniesienia opłaty jednorazowej z wnioskiem o udzielenie bonifikaty 

 

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 2018 r., poz. 1716 z późn. zm.), zgłaszam zamiar 

wniesienia jednorazowej opłaty z tytułu przekształcenia prawa użytkowania 

wieczystego w prawo własności w odniesieniu do nieruchomości położonej w 

…………………………, przy ulicy …………………………… nr ……., oznaczonej w 

ewidencji gruntów jako działka nr ……………………… z obrębu, dla której urządzona 

została księga wieczysta nr …………………………… oraz wnoszę o udzielenie  

informacji o wysokości tej opłaty. 

Jednocześnie wnoszę o udzielenie przysługującej mi bonifikaty z tytułu 

uiszczenia opłaty jednorazowej. 

 

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 ………….. . 

 

Ochrona danych osobowych  

Przyjmuję do wiadomości informację w związku z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego  

i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27.04.2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku  

z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz 

uchylenia dyrektywy 95/46/WE, dotyczącej danych osobowych pozyskanych w niniejszej sprawie:  



 

 

1. Administratorem pozyskanych danych osobowych jest Gmina Miasta Jastrzębie-Zdrój 
reprezentowana przez Prezydenta Miasta, z siedzibą w Jastrzębiu-Zdroju, al. Piłsudskiego 60, 

2. Inspektorem Ochrony Danych Osobowych w Urzędzie Miasta Jastrzębie-Zdrój jest naczelnik Biura 
ds. Zarządzania Jakością,  nr tel. 32 47 85 174, 

3. Pozyskane dane osobowe przetwarzane będą w celu spełnienia obowiązku ustawowego 
(gospodarka nieruchomościami), 

4. Pozyskane dane osobowe przetwarzane będą na podstawie ww. ustawy, 
5. Pozyskane dane osobowe będą przetwarzane przez upoważnionych pracowników administratora 

danych osobowych,  
6. Pozyskane dane osobowe będą przetwarzane (przechowywane) w trakcie prowadzenia sprawy  

i po jej zakończeniu (kategoria archiwalna A), 
7. Właścicielowi pozyskanych danych osobowych przysługuje prawo do wglądu i poprawy 

przetwarzanych Pana/Pani danych osobowych w każdym czasie,  
8. Właścicielowi pozyskanych danych osobowych przysługuje prawo wniesienia skargi do PUODO  

z siedzibą w Warszawie w przypadku przetwarzania Pana/Pani danych osobowych z naruszeniem 
przepisów o ochronie danych osobowych,  

9. Podanie danych osobowych jest wymogiem ustawowym. W przypadku nie podania danych 
osobowych zostaną one pozyskane z innych zasobów danych osobowych przetwarzanych  
w Urzędzie Miasta Jastrzębie-Zdrój a następnie właściciel danych osobowych zostanie wezwany 
do złożenia wymaganych dokumentów zawierających wymagane dane osobowe.  

10. Pozyskane dane osobowe nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym   
profilowaniu.      

 
 
 

…………………………… 

         podpis wnioskodawcy/-ów 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
*podając numer telefonu wyraża Pan/Pani zgodę na jego przetwarzanie celem zapewnienia szybkiej  
i sprawnej komunikacji związanej z realizacja złożonego wniosku. 



 

 

 


