
        Świebodzice dnia…………………….. 
              
1. .....................................................   2.  ...........................................      
Wnioskodawca                                         Współwłaściciel   
  
.....................................................        ...........................................       
Imiona rodziców                                   miona rodziców 
.....................................................        ...........................................                                         
PESEL                                                  PESEL 
....................................................         ..........................................       
Miejsce zamieszkania                          Miejsce zamieszkania 
 
……………………………………………………    
Numer telefonu      
                                                                                            

Burmistrz Miasta Świebodzice 
                                                                                   
 

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 (Dz. U. 2018 poz. 1716) 

 
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 (Dz. U. poz. 1716) wnoszę/wnosimy 

o wydanie zaświadczenia o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego w prawo własności 

nieruchomości położonej w Świebodzicach 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 związanego z prawem własności lokalu 

zapisanego w księdze wieczystej KW nr …………………………………… 

                                                                                                                          
       ……………………………………………………… 
                                                                                                                       CZYTELNY PODPIS 
 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. 

  dowód uiszczenia opłaty skarbowej w wysokości 50,00 zł (płatna w kasie Urzędu przy ul.  Stefana 

Żeromskiego 27 lub na konto Urzędu Miasta w Świebodzicach nr rachunku 91 2030 0045 

1110 0000 0229 7270) 

*niepotrzebne skreślić 
 1 Aktualny odpis – nie starszy niż 3 m-ce. 
 



INFORMACJE O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH 
Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 ogólnego rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) o ochronie 
danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.  informuje się, iż: 
1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Burmistrz Miasta Świebodzice z siedzibą przy ul. 

Rynek 1, 58-160 Świebodzice 
2. Wszelkie kwestie dotyczące danych osobowych można kierować listownie na adres: Rynek 1, 58-160 

Świebodzice; na adres e-mail:iod@swiebodzice.pl lub telefonicznie: 74-666-95-02. 
3. Pani/Pana dane będą przetwarzane w celu wypełnienia obowiązku prawnego,  wynikającego z poniższych 

przepisów prawa: 
a) Ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego, 
b) Ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego w prawo własności 

nieruchomości, 
c) Ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego gruntów 

zabudowanych na cele mieszkaniowe w prawo własności tych gruntów, 
d) Ustawy Kodeks cywilny z dnia 23 kwietnia 1964 r. 
e) Ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami. 
f) Ustawa o księgach wieczystych i hipotece z dnia 6 lipca 1982 r. 

4. Dane po zrealizowaniu celu, dla którego zostały zebrane, będą przetwarzane do celów archiwalnych i 
przechowywane przez okres niezbędny do zrealizowania przepisów dotyczących archiwizowania danych 
obowiązujących u Administratora. 

5. Osoby, których dane dotyczą, mają prawo do: 
a) dostępu do swoich danych osobowych, 
b) żądania sprostowania danych, które są nieprawidłowe, 
c) żądania usunięcia danych, gdy: 

 dane nie są już niezbędne do celów, dla których zostały zebrane, 
 dane przetwarzane są niezgodnie z prawem, 

d) żądania ograniczenia przetwarzania, gdy: 
 osoby te kwestionują prawidłowość danych, 
 przetwarzanie jest niezgodne z prawem, a osoby te sprzeciwiają się usunięciu danych, 
 Administrator nie potrzebuje już danych osobowych do celów przetwarzania, ale są one potrzebne 

osobom, których dane dotyczą do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń. 
6. Ma Pani/Pan prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony 

Danych Osobowych. 
7. Podanie danych osobowych jest wymogiem ustawowym, wynikającym z ww. ustaw, niezbędnym do 

realizacji celu przetwarzania, czyli gospodarowania nieruchomościami Miasta Świebodzice 
8. Dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób opierający się wyłącznie na zautomatyzowanym 

przetwarzaniu, w tym profilowaniu. 
 

 


