…………………………………, …………….
miejscowość

data

…………………………………………………..
…………………………………………………..
…………………………………………………..
…………………………………………………..
imię i nazwisko, adres do doręczeń,
wnioskodawcy/-ów

Burmistrz
Grodziska Wielkopolskiego
WNIOSEK
o wydanie zaświadczenia
Na podstawie art. 4 ust. 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. z 2018 r., poz. 1716 z późn. zm.), wnoszę o wydanie
zaświadczenia potwierdzającego przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo
własności w odniesieniu do nieruchomości położonej w …………………………, przy ulicy
…………………………………., oznaczonej w ewidencji gruntów i budynków jako działka nr

…

z obrębu ………………….., dla której urządzona została księga wieczysta nr

…………………………… .

poniższą część wypełniają właściciele lokali, których udział w nieruchomości wspólnej obejmował prawo
użytkowania wieczystego

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 ……………….. .

……………………………
podpis wnioskodawcy/-ów

KLAUZULA INFORMACYJNA
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 (ogólne
rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. U. UE. L. 119.1 z 04.05.2016) informuję, iż:

Administratorem danych osobowych jest Burmistrz Grodziska Wielkopolskiego z siedzibą w Grodzisku Wlkp. (62-065)
przy ulicy Stary Rynek1. Z administratorem można skontaktować się mailowo: grodzisk@grodzisk.wlkp.pl lub pisemnie
na adres siedziby administratora. Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym można skontaktować
się mailowo: iod@grodzisk.wlkp.pl.
Dane przetwarzane są dla celów związanych z rozpatrzeniem wniosku o wydanie wypisu / wyrysu z miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego/ studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego, na
podstawie ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym.
Dane osobowe mogą być udostępniane innym odbiorcom lub kategoriom odbiorców danych osobowych, którymi mogą
być podmioty upoważnione na podstawie odpowiednich przepisów prawa. Szczegółowe informacje związane z
przetwarzaniem danych osobowych zamieszczone zostały w klauzuli informacyjnej wywieszonej na tablicy ogłoszeń lub
na stronie internetowej www.grodzisk.wlkp.pl w zakładce: „Ochrona danych osobowych”.

