.....................................................
(miejscowość, data)
DANE WNIOSKODAWCÓW:
1. nazwisko.......................................
imię...............................................
miejsce zamieszkania..................................................................
imiona rodziców...........................................................................
nr ewidencyjny Pesel...................................................................
nr telefonu...................................................................................
2. nazwisko.......................................
imię...............................................
miejsce zamieszkania..................................................................
imiona rodziców...........................................................................
nr ewidencyjny Pesel...................................................................
nr telefonu...................................................................................
PREZYDENT MIASTA PŁOCKA

WNIOSEK
o przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności
Na podstawie art. 1 ustawy z dnia 29 lipca 2005r. o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego
w prawo własności nieruchomości (t.j. Dz. U. 2012.83 ze zm.) zwracam(y) się z prośbą o przekształcenie prawa
użytkowania wieczystego
w prawo własności nieruchomości Gminy Płock, położonej przy ulicy
..................................................
.o powierzchni .......................m 2 oznaczonej numerem
ewidencyjnym ..............................................., uregulowanej w księdze wieczystej nr ......................................
Określenie sposobu wykorzystania nieruchomości.......................................................................................
Użytkowanie wieczyste zostało ustanowione w roku .................................. na mocy aktu notarialnego
.................................... z dnia .....................................
Wnosimy o zastosowanie bonifikaty w wysokości .....................% **,.
Jednocześnie wyrażam(y) zgodę na pokrycie kosztów operatu szacunkowego sporządzonego przez
rzeczoznawcę majątkowego w celu ustalenia opłaty za przekształcenie w/w prawa.
Zobowiązuję (my) się dokonać zapłaty za przekształcenie:
- jednorazowo
- w ratach rocznych, prze okres...................................................................................................................
( od 10 do 20 lat)
PODPISY WNIOSKODAWCÓW:

1.

..........................................................

2.

...........................................................

ZAŁĄCZNIKI:
-

kserokopia aktu notarialnego, decyzji, postanowienia lub innego dokumentu, którym wnioskodawca nabył
nieruchomość
dokumenty potwierdzające następstwo prawne – zgodnie z art. 1 ust. 3 ustawy (jeżeli wniosek składa następca
prawny użytkownika wieczystego)
* odpis z KRS-u (kserokopia) – wystawiona nie dłużej niż 3 m-ce temu
* niepotrzebne skreślić
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** WYSOKOŚĆ BONIFIKAT
- 50% bonifikaty w odniesieniu do nieruchomości lub jej części wpisanej do rejestru zabytków (art. 4 ust. 10 w/w ustawy)
- 99% bonifikaty w stosunku do nieruchomości gruntowych zabudowanych na cele mieszkaniowe na rzecz użytkowników
wieczystych – osób fizycznych i spółdzielni mieszkaniowych (uchwała nr 840/XLVIII/05 Rady Miasta Płocka z dn.
22.11.2005r., art. 4 ust. 11 w/w ustawy)
W razie zbiegu praw do bonifikat z tytułów o których mowa wyżej stosuje się jedną bonifikatę korzystniejszą dla użytkownika
wieczystego (art. 4 ust. 10 w/w ustawy)
Pouczenie:
W przypadku zbycia lub wykorzystania nieruchomości na inne cele niż cele, które stanowiły podstawę udzielenia bonifikaty
przed upływem 5 lat, licząc od dnia przekształcenia, osoba, na rzecz której zostało przekształcone prawo użytkowania
wieczystego w prawo własności zobowiązana będzie do zwrotu na rzecz Gminy – miasto Płock kwoty równej udzielonej
bonifikacie po jej waloryzacji (art. 4 ust. 15 w/w ustawy)
Zgodnie z treścią art.. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016r. informujemy, że:
- administratorem danych osobowych jest Gmina – Miasto Płock, Stary Rynek 1, 09 – 400 Płock,
- kontakt z inspektorem ochrony danych – andrzej.kobylski@plock.eu,
- dane osobowe przetwarzane będą w celu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności
nieruchomości zgodnie z ustawą z dnia 29 lipca 2005r. o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego w prawo
własności nieruchomości,
- odbiorcami danych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie
przepisów prawa,
- dane osobowe przechowywane będą wieczyście,
- każdy ma prawo do żądania od administratora dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania,
ograniczenia przetwarzania lub prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania,
- każdy ma prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego,
- podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże odmowa podania danych może skutkować odmową
realizacji wniosku.

