URZĄD MIEJSKI W SŁUPSKU
Wydział Zarządzania Nieruchomościami

WZN-XIX

PROPORCJONALNE NALICZENIE OPŁATY Z TYTUŁU UŻYTKOWANIA WIECZYSTEGO
GRUNTU W ZWIĄZKU Z PRZEKSZTAŁCENIEM PRAWA UŻYTKOWANIA WIECZYSTEGO
W PRAWO WŁASNOŚCI / NABYCIEM PRAWA WŁASNOŚCI
Podstawa prawna : art. 238 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964r. Kodeks Cywilny (Dz. U. z 2017 poz. 459 ze zm.).
I. WYMAGANE DOKUMENTY:
Wniosek o proporcjonalne naliczenie opłaty z tytułu użytkowania wieczystego gruntu w związku
z przekształceniem prawa użytkowania wieczystego w prawo własności / nabyciem prawa własności (WZN-19).
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
Wydział Księgowości (WKS) - Pl. Zwycięstwa 3, pokój 302, tel. 84-88-479.
V. TRYB ODWOŁAWCZY:
Nie przysługuje.
VI. UWAGI:
Opłata roczna jest liczona od dnia 1 stycznia danego roku do dnia, w którym nabyto prawo własności gruntu.
Wydział Zarządzania Nieruchomościami rozpatruje wniosek w części dotyczącej zasadności proporcjonalnego
naliczenia opłaty rocznej z tytułu użytkowania wieczystego.
Informacja o proporcjonalnym naliczeniu opłaty rocznej jest przekazywana do Wydziału Księgowości w celu
zwrotu ewentualnej nadpłaconej kwoty w kasie Urzędu lub na konto wskazane we wniosku.

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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URZĄD MIEJSKI W SŁUPSKU
Wydział Zarządzania Nieruchomościami

WZN-XIX

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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