Wnioskodawca/y							Zawiercie, dnia ……………….
1)………………………………………………………
Imię i nazwisko / PESEL lub nazwa / NIP REGON
…………………………………………………………
Adres zam. / do korespondencji / adres siedziby
…………………………………………………………
Obywatelstwo/ telefon kontaktowy

2)………………………………………………………
Imię i nazwisko / PESEL lub nazwa / NIP REGON
…………………………………………………………
Adres zam. / do korespondencji / adres siedziby
…………………………………………………………
Obywatelstwo/ telefon kontaktowy

*W przypadku większej liczby Wnioskodawców
należy wypełnić załącznik do wniosku


Prezydent Miasta Zawiercie
ul. Leśna 2
42-400 Zawiercie

Informuję/my, że opłatę z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości położonej przy ul. …………………………………….... zamierzamy wnieść jednorazowo.
Jednocześnie wnoszę/wnosimy o udzielenie bonifikaty od ww. opłaty zgodnie z Uchwałą Nr III/25/18 Rady Miejskiej w Zawierciu z dnia 27 grudnia 2018 r.
Oświadczam/y, iż nie posiadam/y zaległości wobec Gminy Zawiercie z tytułu: opłaty rocznej z tytułu użytkowania wieczystego, rocznej opłaty przekształceniowej oraz podatku od nieruchomości.

										…………………………
										…………………………
                                                                                   Podpis/y




Klauzula informacyjna
(WNGMT – Prowadzenie rejestru wnioskodawców w przedmiocie przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności).
Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016 r.), zwanego dalej RODO, informuję, iż:
	administratorem danych osobowych jest Prezydent Miasta Zawiercie – Łukasz Konarski, ul. Leśna 2, 42-400 Zawiercie,
	kontakt z Inspektorem Ochrony Danych – Michał Furgacz, e-mail. m.furgacz@zawiercie.eu, tel. 32 494 12 00,
	dane osobowe będą przetwarzane w celu wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze oraz w celu wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym – na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c) i e) RODO, a także w celu wydania zaświadczenia potwierdzającego przekształcenie prawa użytkowania wieczystego gruntu zabudowanego na cele mieszkaniowe w prawo własności na podstawie ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe w prawo własności tych gruntów (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 916) 
	odbiorcami danych osobowych będą pracownicy Urzędu Miejskiego w Zawierciu oraz ograny władzy publicznej,
	dokumenty zawierające dane osobowe przechowywane są zgodnie z kategorią archiwalną – A,
	istnieje prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, prawo ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania,
	istnieje prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego,
	podanie danych osobowych jest wymogiem ustawowym, a osoba, której dotyczą dane jest zobowiązana do ich podania.


