Łódź, dnia………………………

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

……………………………….

imię i nazwisko

imię i nazwisko

………….………………………..
numer PESEL

…………………………………..
numer PESEL

………………………………….
adres do korespondencji

…………………………………..
adres do korespondencji

…………….……………………
telefon lub inne dane kontaktowe
(dana nieobowiązkowa)*

…………………………………..
telefon lub inne dane kontaktowe
(dana nieobowiązkowa)*

PREZYDENT MIASTA ŁODZI
ul. Piotrkowska 104
90-926 Łódź
za pośrednictwem
Wydziału Zbywania i Nabywania
Nieruchomości w Departamencie
Gospodarowania Majątkiem

WNIOSEK
W nawiązaniu do wydanego zaświadczenia nr ……………...........................….. z dnia
…………………..….. 2019 r. oraz na podstawie art. 7 ust. 7 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r.
o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe
w prawo własności tych gruntów (Dz. U. z 2018 r., poz. 1716 ze zm.) zgłaszam zamiar jednorazowego
wniesienia opłaty za przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości
przy ul. ……………………..………….………… lokal nr ……., dla którego prowadzona jest księga
wieczysta o numerze …………………..…….., oznaczonej w obrębie …………. jako działka/-i nr
………………………..……...., z uwzględnieniem bonifikaty w wysokości ……. %, wynikającej z § 2
uchwały nr LXXIX/2119/18 Rady Miejskiej w Łodzi z dnia 14 listopada 2018 r. w sprawie określenia
wysokości i warunków udzielania bonifikat od opłaty jednorazowej za przekształcenie (Dz. Urz. Woj.
Łódzkiego z 2018 r., poz. 6359)1.
Jednocześnie na podstawie § 3 ww. uchwały oświadczam, że:
1. Nie posiadam przeterminowanych zaległości w zobowiązaniach pieniężnych wobec Miasta
Łodzi z tytułu: podatku od nieruchomości, rocznej opłaty za użytkowanie wieczyste, rocznej
opłaty przekształceniowej i opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w odniesieniu do
wszystkich swoich nieruchomości położonych na terenie Miasta Łodzi,
2. Nieruchomość jest faktycznie wykorzystywana wyłącznie na zaspokojenie potrzeb
mieszkaniowych.
……………………………………………………………………………………………………
(Podpis oświadczającego lub osoby upoważnionej2)

1

Jeśli opłata jednorazowa zostanie wniesiona w roku, w którym nastąpiło przekształcenie, bonifikata wyniesie 60%.
W każdym kolejnym roku wysokość bonifikaty będzie spadać o 10%.
2
Jeśli osoba jest reprezentowana przez pełnomocnika, do oświadczenia należy dołączyć dokument pełnomocnictwa i dowód
wniesienia opłaty skarbowej z tytułu ewentualnego pełnomocnictwa w wysokości 17 zł, na rachunek Urzędu Miasta Łodzi nr
08 1560 0013 2025 0305 5133 0016.

Klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania danych osobowych, dla których
administratorem danych jest Prezydent Miasta Łodzi
Szanowni Państwo,
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 danych osobowych jest Prezydent Miasta Łodzi z siedzibą w Łodzi przy ul. Piotrkowskiej 104, 90-926 Łódź,
tel.: +48 (42) 638-44-44, fax: +48 (42) 272-60-01, e-mail: lckm@uml.lodz.pl.
2. Inspektorem ochrony danych w Urzędzie Miasta Łodzi jest Pani Agnieszka Kozłowska, tel. +48 (42) 638-59-50, e-mail:
iod@uml.lodz.pl.
3. Podanie danych osobowych jest warunkiem koniecznym do realizacji sprawy w Urzędzie Miasta Łodzi.
Ogólną podstawę do przetwarzania danych stanowi art. 6 ust. 1 lit. b, c, ogólnego rozporządzenia oraz lit. a) ogólnego rozporządzenia - w
przypadku wyrażenia zgody na udostępnienie danych kontaktowych.
Szczegółowe cele przetwarzania danych zostały wskazane w następujących przepisach:
a. ustawie z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2018 r., poz. 121 ze zm.);
b. ustawie z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (Dz. U. z 2018 r., poz. 1025);
c. ustawie z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2017 r. poz. 1257 ze zm.);
d. ustawie z dnia 20 lipca 2018 r. o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe
w prawo własności tych gruntów (Dz. U. z 2018 r., poz. 1716 ze zm.);
e. uchwale nr LXXIX/2119/18 Rady Miejskiej w Łodzi z dnia 14 listopada 2018 r. w sprawie określenia wysokości i warunków
udzielania bonifikat od opłaty jednorazowej za przekształcenie (Dz. Urz. Woj. Łódzkiego z 2018 r., poz. 6359).
Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w celu ustalenia opłaty za przekształcenie w formie jednorazowej z uwzględnieniem
bonifikaty.
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 osobowych, tj. podmiotom
świadczącym usługi pocztowe, kurierskie, usługi informatyczne. Dane osobowe nie będą przekazywane do państw trzecich.
5. Dane
osobowe
będą
przetwarzane,
w
tym
przechowywane
zgodnie
z
przepisami
ustawy
z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach (Dz. U. z 2018 r., poz. 217 ze zm.), a w przypadku
przetwarzania danych na podstawie wyrażonej zgody, przez okres niezbędny do realizacji wskazanego celu.
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.
W przypadku przetwarzania danych - kontaktowych (tj. nr telefonu lub e-mail) na podstawie wyrażonej zgody, posiada Pani/Pan także
prawo do:
a. dostępu do treści swoich danych, na podstawie art.15 ogólnego rozporządzenia;
b. sprostowania danych, na podstawie art. 16 ogólnego rozporządzenia;
c. usunięcia danych, na podstawie art. 17 ogólnego rozporządzenia;
d. ograniczenia przetwarzania, na podstawie art. 18 ogólnego rozporządzenia;
e. wniesienia sprzeciwu, na podstawie art. 21 ogólnego rozporządzenia.
Prawa te są wykonywane przez Panią/Pana również względem tych osób, w stosunku do których sprawowana jest prawna opieka.
7. W przypadku, w którym przetwarzanie danych odbywa się na podstawie wyrażonej zgody, przysługuje Pani/Panu prawo do jej
cofnięcia, w dowolnym momencie, w formie, w jakiej została ona wyrażona. Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z
prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem.
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. Gdy podanie danych osobowych wynika z przepisów prawa, jest Pani/Pan zobowiązana(y) do ich podania. Konsekwencją
niepodania danych osobowych będzie nierozpoznanie sprawy.
10. Dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym również w formie profilowania.
Oświadczam, że zapoznałem/zapoznałam się z treścią klauzuli informacyjnej o przetwarzaniu danych osobowych.
…………………………………………………
Podpis oświadczającego lub osób upoważnionych

*
Zgodnie
z
art.
6
ust.
1
lit
a
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) wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych – nr telefonu / e-mail * przez Prezydenta Miasta Łodzi
jako administratora danych, w celu ułatwienia kontaktu w związku ze złożonym wnioskiem dotyczącym wniesienia opłaty za
przekształcenie jednorazowo z uwzględnieniem bonifikaty.
Wiem, że podanie danych jest dobrowolne oraz, że mam prawo kontroli przetwarzania swoich danych osobowych, prawo dostępu
do treści tych danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania oraz o prawo wniesienia sprzeciwu wobec ich
przetwarzania.
Zostałam/em poinformowana/y o przysługującym mi prawie do cofnięcia zgody, w dowolnym momencie, w formie, w jakiej
została ona wyrażona. Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej
wycofaniem.

…………………………………………………
Podpis oświadczającego lub osób upoważnionych

