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Wydział Zarządzania Nieruchomościami
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Słupsk, dnia ..................................
Nazwisko, imię ....................…....................................
......................................................................................
Adres ...........................................................................
......................................................................................
telefon ..........................................................................
PESEL .........................................................................
OŚWIADCZENIE O ZAMIARZE WNIESIENIA OPŁATY JEDNORAZOWEJ Z TYTUŁU
PRZEKSZTAŁCENIA PRAWA UŻYTKOWANIA WIECZYSTEGO W PRAWO WŁASNOŚCI
ORAZ
WNIOSEK O UDZIELNIE BONIFIKATY OD WW. OPŁATY
Oświadczam, że zamierzam uiścić opłatę jednorazową za przekształcenie prawa użytkowania
wieczystego w prawo własności nieruchomości gruntowej zabudowanej na cele mieszkaniowe
stanowiącej własność Miasta Słupsk/Skarbu Państwa*, położonej w Słupsku przy
ul. …................….....……… nr ........., oznaczonej jako działka nr .............… w obrębie…….
Ww. przekształcenie potwierdzone zostało w zaświadczeniu Prezydenta Miasta Słupska nr …..............
wydanym w dniu ….................. r.
Proszę o udzielenie bonifikaty od ww. opłaty jednorazowej w wysokości:
60% / 99% *
(w przypadku zaznaczenia 99% - załączam kopię dokumentu potwierdzającego prawo do korzystania z wyższej bonifikaty).

Świadomy/a odpowiedzialności za składanie fałszywych zeznań oświadczam, że:
1. Nieruchomość
ść jest / nie jest * przeznaczona lub wykorzystywana na cele mieszkaniowe.
2. Prowadzę / Nie prowadzę * działalności gospodarczej na przedmiotowej nieruchomości.
3. Zalegam / Nie zalegam* ze zobowiązaniami finansowymi związanymi z prawem użytkowania
wieczystego nieruchomości stanowiącej przedmiot przekształcenia.
4. Ww. budynek mieszkalny lub lokal mieszkalny służy / nie służy * zaspokajaniu moich potrzeb

mieszkaniowych.
........................................…….
(podpis wnioskodawcy)
*właściwe podkreślić

UWAGA: W przypadku braku kompletu dokumentów organ wezwie wnioskodawcę do uzupełnienia wniosku. Nie uzupełnienie wniosku
we wskazanym terminie spowoduje pozostawienie go bez rozpatrzenia.

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.

…................................................
podpis wnioskodawcy

_________________________________________________________________________________________
Urząd Miejski w Słupsku; Plac Zwycięstwa 3; 76-200 Słupsk; tel. . (0-59) 8488300, urzad@um.slupsk.pl
Wydział Zarządzania Nieruchomościami (pokój 217), tel. (0-59) 8488311 fax.(0-59) 8488311; e-mail:znb@um.slupsk.pl

