URZĄD MIEJSKI W SŁUPSKU
Wydział Zarządzania Nieruchomościami

WZN-X

AKTUALIZACJA OPŁATY ROCZNEJ Z TYTUŁU UŻYTKOWANIA WIECZYSTEGO LUB
TRWAŁEGO
ZARZĄDU
NIERUCHOMOŚCI
GRUNTOWEJ,
JEŻELI
WARTOŚĆ
NIERUCHOMOŚCI ULEGŁA ZMIANIE
Podstawa prawna: art. 81 i 87 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U.
z 2018r. poz. 2204 ze zm.).
I. WYMAGANE DOKUMENTY:
1) wniosek o aktualizację opłaty rocznej z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości lub opłaty rocznej
z tytułu trwałego zarządu nieruchomości gruntowej (WZN-10).
2) załączniki:
- dokumenty na poparcie wniosku (np. operat szacunkowy wartości nieruchomości, wykonany przez
uprawnionego rzeczoznawcę majątkowego).
II. OPŁATY:
Nie pobiera się.
III. TERMIN ZAŁATWIENIA SPRAWY:
Zgodnie z art.35 Kodeksu postępowania administracyjnego bez zbędnej zwłoki, nie dłużej niż w ciągu miesiąca,
a sprawy szczególnie skomplikowanej nie później niż w ciągu 2 m-cy.
IV. JEDNOSTKA ODPOWIEDZIALNA:
Wydział Zarządzania Nieruchomościami (ZN) – Plac Zwycięstwa 3,
pokój 213, tel. 84-88-310, e-mail zn@um.slupsk.pl
V. TRYB ODWOŁAWCZY:
Jeżeli właściwy organ odmówił aktualizacji opłaty użytkownik wieczysty może, w terminie 30 dni od dnia
otrzymania odmowy, skierować sprawę do kolegium (Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Słupsku
przy ul. Jana Pawła II 1 ). W przypadku gdy właściwy organ nie rozpatrzył żądania w terminie 30 dni,
użytkownik wieczysty może, w terminie 90 dni od dnia doręczenia żądania, skierować sprawę do kolegium.
VI. UWAGI:
Użytkownik wieczysty może żądać od właściwego organu dokonania aktualizacji opłaty rocznej z tytułu
użytkowania wieczystego nieruchomości gruntowej, jeżeli wartość nieruchomości uległa zmianie, a właściwy
organ nie podjął aktualizacji. Doręczenie żądania powinno nastąpić na piśmie do dnia 31 grudnia roku
poprzedzającego aktualizację opłaty rocznej.
W przypadku braku wymaganych dokumentów organ wezwie wnioskodawcę do uzupełnienia wniosku.
Nie uzupełnienie wniosku we wskazanym terminie spowoduje pozostawienie go bez rozpatrzenia.
Organ może wezwać wnioskodawcę do przedłożenia innych dokumentów, oświadczeń.

Upewnij się, że otrzymałeś(aś) potwierdzenie przyjęcia Twojego wniosku z nadanym sprawie "unikalnym numerem porządkowym".
W ewentualnej dalszej korespondencji z Urzędem Miejskim w Słupsku, w powyższej sprawie powołuj się zawsze na ten numer !!!
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Informacja o przetwarzaniu danych osobowych
Na podstawie art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27.04.2016 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 (dalej: RODO), informuję, że:
1. Administrator danych:
Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Prezydent Miasta Słupska (76-200 Słupsk, pl. Zwycięstwa 3;
e-mail: urzad@um.slupsk.pl, tel.(0-59) 84 88 300);
2. Inspektor ochrony danych:
Dane kontaktowe inspektora ochrony danych w Urzędzie Miejskim (76-200 Słupsk, pl. Zwycięstwa3, e-mail:
iod@um.slupsk.pl, tel. (0-59) 84 88 300);
3. Cele przetwarzania danych osobowych oraz podstawa prawna przetwarzania:
Przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych odbywać się będzie na podstawie art. 6 ust. 1 RODO
wyłącznie w celu realizacji złożonego przez Państwa wniosku.
4. Prawnie uzasadniony interes:
Prawnie uzasadnionym interesem, na który powołuje się administrator danych jest
………………………………………nie dotyczy..................………………………
5. Informacja o odbiorcach
Odbiorcą Pani/Pana danych będzie Urząd Miejski w Słupsku, który nie będzie udostępniał danych innym
podmiotom gospodarczym i osobom fizycznym, chyba że obowiązek ich udostępnienie wynikać będzie
z obowiązujących przepisów prawnych;
6. Pani/Pana dane nie będą przekazywane do państwa trzeciego/organizacji międzynarodowej
7. Okres przechowywania danych osobowych:
Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres wskazany w aktualnie obowiązującym
Rozporządzeniu Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej,
jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów
zakładowych (Dz.U. z 2011 r. Nr 14, poz. 67 ze zm.)
8. Prawo dostępu do danych osobowych:
Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia oraz
prawo do ograniczenia ich przetwarzania. / Ponadto także prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez
wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, prawo do przenoszenia danych oraz prawo do wniesienia
sprzeciwu wobec przetwarzania Pani/Pana danych osobowych.
9. Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego:
Przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna
Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO.
10. Konsekwencje niepodania danych osobowych:
Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest wymogiem koniecznym do realizacji złożonego przez Państwa
wniosku, a ich niepodanie będzie skutkowało brakiem możliwości rozpatrzenia sprawy
11. Pani/Pana dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany
12. Pani/ Pana dane będą podlegały profilowaniu co oznaczać będzie, że wykorzystane będą tylko w celu dla, którego
zostały zebrane.
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