Lubsko, dnia……………………..
1. ……………………………………………………
IMIĘ I NAZWISKO/NAZWA FIRMY
………………………………………………………
ADRES DO KORESPONDENCJI/SIEDZIBA
………………………………………………………
NUMER TELEFONU
2. ……………………………………………………
IMIĘ I NAZWISKO/NAZWA FIRMY
………………………………………………………
ADRES DO KORESPONDENCJI/SIEDZIBA
………………………………………………………
NUMER TELEFONU*

Wydział Infrastruktury i Gospodarki Komunalnej
Urzędu Miejskiego w Lubsku
Plac Wolności 1
68 – 300 Lubsko

WNIOSEK
o wydanie zaświadczenia o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego w prawo własności
nieruchomości w trybie ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego
gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe w prawo własności tych gruntów (tekst jednolity: Dz. U.
z 2018r., poz. 1716 z późn. zm.)
Na podstawie art. 1 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego gruntów
zabudowanych na cele mieszkaniowe w prawo własności tych gruntów (tekst jednolity: Dz. U. z 2018r., poz.
1716 z późn. zm.) wnoszę/wnosimy* o wydanie zaświadczenia o przekształceniu prawa użytkowania
wieczystego w prawo własności nieruchomości położonej w………………… przy ul………….………
oznaczonej geodezyjnie: obręb………….nr działki/ek………………………………….…o pow. ………….m2,
zapisanej w księdze wieczystej KW nr ……………………………………………………lub udziału w prawie
użytkowania wieczystego ww. nieruchomości wynoszącego (podać wielkość udziału)……………………...
części,

związanego

z

prawem

własności

lokalu

zapisanego

w

księdze

wieczystej

KW

nr

……………………………………………………………………………………………………………………...

*Podanie nie jest konieczne i może zostać wycofane w każdej chwili

1. Dane wnioskodawcy/ów: ( część A - wypełniają osoby fizyczne, część B - wypełniają osoby prawne).
A. Osoby fizyczne:
1)

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………...
(IMIĘ I NAZWISKO)

…………………………………………………………………………….………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

(IMIONA RODZICÓW)
.…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

(PESEL)
.…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

(OBYWATELSTWO)

2)

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………...
(IMIĘ I NAZWISKO)

.....………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
(IMIONA RODZICÓW)

…………………..………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

(PESEL)
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

(OBYWATELSTWO)

B.
1)

Osoby prawne:
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………...
(PEŁNA NAZWA)

………………………………………………………………………………………………………………….................................................................................................
(SIEDZIBA)
……………………………………………………………………………………………….............................................................................................................................
(NIP)

1. Oświadczam, że nieruchomość położona w Lubsku przy ulicy……….. ……...............................................................
………………………………………(podać dokładny adres) jest / nie jest* wykorzystywana na cele mieszkaniowe.
2. Oświadczam, że ww. nieruchomość stanowi / nie stanowi* dla użytkownika wieczystego lub innej osoby adresu lub
siedziby zgłoszonej do właściwej ewidencji lub rejestru działalności gospodarczej.
3. Oświadczam, że ww. nieruchomość jest / nie jest* wykorzystywana w celu prowadzenia działalności gospodarczej.

……………………………………………………….
………………………………………………………
CZYTELNY PODPIS
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Załączniki:
 odpis księgi wieczystej nieruchomości będącej przedmiotem przekształcenia1
 odpis księgi wieczystej lokalowej1 (dot. właścicieli lokali, którym przysługuje udział w prawie
użytkowania wieczystego)
 dokumenty potwierdzające następstwo prawne (umowa sprzedaży, postanowienie o stwierdzeniu
nabycia spadku lub akt poświadczenia dziedziczenia) w przypadku niezgodności stanu faktycznego
z zapisami księgi wieczystej prowadzonej dla nieruchomości objętej niniejszym wnioskiem.
 aktualny odpis z KRS-u (dot. osób prawnych)
 wypis z ewidencji gruntów i budynków
 dowód uiszczenia opłaty skarbowej w wysokości 50,00 zł. w kasie Urzędu Miejskiego w Lubsku przy
Placu Wolności 1 oraz w kasie Urzędu Miejskiego w Lubsku przy ulicy Powstańców Wlkp. Nr 3 lub na
konto Gminy Lubsko Nr 42 1020 5402 0000 0502 0267 7714.*NIEPOTRZEBNE SKREŚLIĆ
1
Aktualny odpis – nie starszy niż 3 m-ce.

POUCZENIE
WNIOSKI MOŻNA SKŁADAĆ:
 Wydział Infrastruktury i Gospodarki Komunalnej Urzędu Miejskiego w Lubsku Plac Wolności 1, 68 – 300
Lubsko
 osobiście, w Biurze obsługi Interesantów, parter
 za pomocą skrzynki e-PUAP: /1e408uxblm/skrytka
OPŁATY
50 zł opłaty skarbowej – ustawa z dnia 16.11.2006 r. o opłacie skarbowej- część II ust. 20a załącznika do ustawy "Wykaz
przedmiotów opłaty skarbowej, stawki tej opłaty oraz zwolnienia".
TERMIN I SPOSÓB ZAŁATWIENIA
Załatwienie sprawy następuje poprzez wydanie zaświadczenia w terminach przewidzianych w ustawie z dnia 20 lipca
2018 r. o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe
w prawo własności tych gruntów.
TRYB ODWOŁAWCZY
Od zaświadczenia nie przysługuje odwołanie ani zażalenie w trybie ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks
postępowania administracyjnego. Przy czym zgodnie z art. 6 ust. 1 ustawie z dnia 20 lipca 2018 r. o przekształceniu

prawa użytkowania wieczystego gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe w prawo własności tych
gruntów jeżeli właściciel nieruchomości nie zgadza się z zawartą w zaświadczeniu informacją o wysokości
i okresie wnoszenia opłaty, może złożyć do właściwego organu, w terminie 2 miesięcy od dnia doręczenia
zaświadczenia, wniosek o ustalenie wysokości lub okresu wnoszenia tej opłaty w drodze decyzji
administracyjnej.
INNE INFORMACJE
Wydział Infrastruktury i Gospodarki Komunalnej Urzędu Miejskiego w Lubsku prosi o niezwłoczne powiadomienie
osoby prowadzącej sprawę, jeżeli zmieniły się jakiekolwiek dane wynikające z odpisu księgi wieczystej nieruchomości
prowadzonej dla nieruchomości objętej wnioskiem o wydanie zaświadczenia od dnia złożenia wniosku o wydanie
zaświadczenia potwierdzającego przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności.
W szczególności prosimy o zgłoszenie zmian wynikających z:
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zawarcia umowy sprzedaży, darowizny, działu spadku, wyodrębnienie własności lokalu itp. dot. zbycia
nieruchomości w całości bądź w części,
 zmiany danych osobowych użytkowników wieczystych (np. zmiana nazwiska),
 śmierci współużytkownika wieczystego przedmiotowej nieruchomości,
 dokonania podziału nieruchomości gruntowej,
 wszczęcia postępowania dot. wywłaszczenia części nieruchomości.
Ponadto prosimy o informacje o ewentualnych planowanych sprzedażach wnioskowanej nieruchomości.
INFORMACJE O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH
Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.
(rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady UE 2016/679 w sprawie ochrony osób fizycznych w związku
z przetwarzaniem danych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE)
uprzejmie informujemy, że:
1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Burmistrz Lubska (adres: Urząd Miejski w Lubsku
pl. Wolności 1,68-300 Lubsko, tel. (68) 457 61 01, adres e-mail: um@lubsko.pl).

2. Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się Pani / Pan skontaktować poprzez
e-mail iod@lubsko.pl. Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach
dotyczących przetwarzania danych osobowych przez Urząd Miejski w Lubsku oraz korzystania z praw
związanych z przetwarzaniem danych.
3. Podstawę do przetwarzania danych stanowi art. 6 ust. 1 lit. c ogólnego rozporządzenia, a także Ustawy
z dnia 20 lipca 2018 r. o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego gruntów zabudowanych na cele
mieszkaniowe w prawo własności tych gruntów.
Dane przetwarzane są w celu wydania zaświadczenia o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego
w prawo własności nieruchomości w trybie ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. o przekształceniu prawa
użytkowania wieczystego gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe w prawo własności tych gruntów
(tekst jednolity: Dz. U. 2018 poz. 1716 z późn. zm.).
4. Dane osobowe mogą być udostępniane innym podmiotom, uprawnionym do ich otrzymania na podstawie
obowiązujących przepisów prawa, a ponadto odbiorcom danych w rozumieniu przepisów o ochronie danych
osobowym, tj. podmiotom świadczącym usługi pocztowe, kurierskie, usługi informatyczne, bankowe,
ubezpieczeniowe. Dane osobowe nie będą przekazywane do państw trzecich.
5. Dane osobowe będą przetwarzane, w tym przechowywane zgodnie z rozporządzeniem 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 (tekst jednolity:
Dz.U.2011 r. nr 14, poz. 67 z późn. zm.) oraz przepisami ustawy z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym
zasobie archiwalnym i archiwach (tekst jednolity: Dz. U. z 2018r., poz. 217 z późn. zm.).
6. W związku z przetwarzaniem danych osobowych, na podstawie przepisów prawa, posiada Pani/Pan
prawo do:
a. dostępu do treści swoich danych, na podstawie art.15 ogólnego rozporządzenia;
b. sprostowania danych, na podstawie art.16 ogólnego rozporządzenia;
c. ograniczenia przetwarzania, na podstawie art. 18 ogólnego rozporządzenia.
7. Podanie danych osobowych wynika z przepisów prawa, jest Pani/Pan zobowiązana(y) do ich
podania. Konsekwencją niepodania danych osobowych będzie nierozpoznanie sprawy.
8. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych
Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy o ochronie
danych osobowych.
9. Dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym również w formie profilowania.

………………………………………………………
CZYTELNY PODPIS
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