
Sandomierz,  …………………….  

…………………………………  

…………………………………  

…………………………………  

…………………………………  

Imię i  nazwisko, adres  do doręczeń,  

Nr telefonu:  

 

         Burmistrz Miasta Sandomierza  

 

 

Zgłoszenie  

zamiaru wniesienia opłaty jednorazowej z  wnioskiem  o udzielenie bonifikaty  

 

 

 

 Na podstawie art .7  ust.  8 ustawy z dnia 20 l ipca 2018r.  o przekształceniu 

prawa użytkowania wieczystego gruntów zabudowanych na cele  mieszkaniowe w 

prawo własności  tych gruntów (Dz.  U. 2020r. poz.  2040 t. j .  ) ,  zgłaszam zamiar  

wniesienia jednorazowej opłaty  z  tytułu przekształcenia prawa użytkowania 

wieczystego  w prawo własności  w odniesieniu do nieruchomości zabudowanej  

budynkiem mieszkalnym wielorodzinnym, położonej w Sandomierzu przy ul.  

…………………….…..,  oznaczonej  w ewidencji  gruntów i  budynków jako działka nr  

…………………… .  dla której  urządzona została księga wieczysta  nr…….………….  oraz 

wnoszę  o  udzie lenie informacji  o wysokości  tej  opłaty.   

Jednocześnie wnoszę o udzielenie przysługującej  mi bonifikaty  wysokości  

……………………………….. 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 ks ięga wieczysta                                                                 

nr …….………………………….………  

 

 

                  ……………………………….  

             podpis wnioskodawcy/ów

  

 

 

 

 

 

  

 



KLAUZULA INFORMACYJNA  

Działając na  podstawie art.  13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i  Rady (UE)  
2016/679 z  dnia 27 kwietnia  2016 r.  w  sprawie ochrony osób f izycznych w  związku 
z przetwarzaniem danych osobowych i  w sprawie swobodnego przepływu takich 
danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne r ozporządzenie o  ochronie 
danych –  dalej  „RODO” (Dz.  Urz.  UE L 119 z  04.05.2016) informuję, iż:  

1.  Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest  Gmina  
Sandomierz  w imieniu,  której  działa  Burmistrz  Miasta 
Sandomierza  z s iedzibą  27-600Sandomierz,   
Plac Poniatowskiego 3.    

2.  Administrator wyznaczył  Inspektora Ochrony Danych z  którym  można się  
kontaktować przez  e-mail :  magdalena.zukowska@um.sandomierz .pl   

3.  Organem zajmujący się nadzorem spraw dotyczących ochrony danych 
osobowych jest  Prezes Urzędu Ochrony Danych Os obowych (PUODO).  
ul .  Stawki 2,  00-193 Warszawa, Telefon: 22 860 70 86 ,  gdzie ma Pani/Pan 
prawo wniesienia skargi.  

4.  Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w  ce lu realizacj i  ustawowych 
zadań urzędu –  na podstawie art.  6 ust .  1  l it .  c  ogólnego rozporządzenia  
o  ochronie danych osobowych z  dnia 27 kwietnia  2016 r.  oraz  na podstawie 
art.  9 ust .1 l it .  g ogólnego rozporządzenia o  ochronie danych osobowych 
z dnia 27 kwietnia 2016 r. ,  szczegółowe informacje na  temat celu i  podstawy 
prawnej dla danego rodzaju przetwa rzania są podane w  treści  wniosku 
oraz na stanowiskach obsługi w  trakcie zbierania danych.  

5.  Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą wyłącznie  podmioty 
uprawnione do uzyskania danych osobowych na  podstawie przepisów prawa.  

6.  Pani/Pana dane osobowe przechowy wane będą w  czasie określonym 
przepisami prawa, zgodnie z  instrukcją  kancelaryjną.  

7.  Posiada Pani/Pan prawo żądania od  administratora dostępu do  danych 
osobowych, prawo do  ich sprostowania,  usunięcia –  bycia zapomnianym lub 
ograniczenia przetwarzania,  prawo do wniesienia  sprzeciwu wobec 
przetwarzania,  prawo do  przenoszenia danych, prawo do  cofnięcia zgody 
w dowolnym momencie*, wyłącznie na  zasadach określonych w  RODO (biorąc 
pod uwagę ograniczenia wynikające z  przepisów prawa).  

8.  Podane przez Panią (Pana) danych osobowych jest wymogiem ustawowym 
i  jest  niezbędne w  celu real izacj i  zadań przez  Urząd.  

9.  Pani/Pana dane mogą być przetwarzane w  sposób zautomatyzowany 
i  nie będą prof i lowane.  

UWAGA*:  

Prawo do usunięcia –  bycia zapomnianym lub ograniczenia przetwarzania,  p rawo 
do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania czy  prawo do cofnięcia zgody 
w dowolnym momencie nie  może być zrealizowane w  przypadku, kiedy dane 
przetwarzane są w  oparciu o przepisy prawa stosowanego w  postępowaniach 
w określonych komórkach organizacyjn ych. Prawo do przenies ienia danych stosuje  
się,  jeśl i  przetwarzanie opiera się  na  podstawie zgody lub umowy. Nie  obejmuje ono 
administratorów, którzy  przetwarzają dane niezbędne do  wykonania zadania 
realizowanego w interesie publ icznym lub w  ramach sprawow ania władzy publ icznej 
powierzonej administratorowi.  



Oświadczam, że zapoznałem/łam się z treścią  

 

………………………...……      …………..……………………..                                
miejscowość, data                             podpis  

 


