
 

 

1. ___________________________________________________________ 

(imię i nazwisko oraz imiona rodziców) 

       ___________________________________________________________ 
           (miejsce zamieszkania) 

 

2.___________________________________________________________ 
(imię i nazwisko oraz imiona rodziców)  

   ___________________________________________________________ 
           (miejsce zamieszkania) 

   _______________________________________ 
                             (telefon kontaktowy) 

 

 
 
 

        BURMISTRZ 
        NOWEGO MIASTA 
LUBAWSKIEGO 

 

W N I O S E K  
o przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości 

w trybie ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego w prawo 
własności  nieruchomości (t. j. Dz. U. 2012 r., poz. 83) 

 

1. Wnoszę o przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości 

położonej w Nowym Mieście Lubawskim, przy ulicy ________________________,  oznaczonej w 

ewidencji gruntów w obrębie, _______ jako działka nr ___________, o pow. __________ ha, 

zapisanej w księdze wieczystej KW Nr _______________. 

2. Prawo użytkowania wieczystego nabyłem na podstawie:  

______________________________________________________________________________
_ 

(rodzaj i data dokumentu) 
3. Jestem następcą prawnym nieruchomości oddanej w użytkowanie wieczyste: 

______________________________________________________________________________
_ 

(rodzaj i data dokumentu) 
4. Wnioskowana do przekształcenia nieruchomość gruntowa jest: 

 □  zabudowana budynkiem na cele mieszkaniowe, □  zabudowana budynkiem na cele 
niemieszkalne, 
 □  zabudowana garażem, □  nieruchomością rolną, □  niezabudowana - przeznaczona pod 

zabudowę: 
 □   mieszkaniową, □  garażową,  □   działalność gospodarczą. 
 

5. Uiszczenie opłaty z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności 

nastąpi:  □ jednorazowo,  □ w oprocentowanych ___________ ratach rocznych (maksymalnie 20 
rat),                 □   w oprocentowanych ___________ ratach miesięcznych (maksymalnie 240 rat). 



 W przypadku rozłożenia opłaty za przekształcenie na raty, zobowiązuję się do ustanowienia hipoteki 
przymusowej w ciągu 14 dni od dnia, w którym decyzja stanie się ostateczna oraz do poniesienia 
kosztu zabezpieczenia wierzytelności hipoteką przymusową na nieruchomości objętej 
przekształceniem.  

6. Proszę o zastosowanie bonifikaty od opłaty za przekształcenie ustalonej Uchwałą Nr XIX/141/2012 
Rady Miejskiej w Nowym Mieście Lubawskim z dnia 24 kwietnia 2012 r.  

       □   tak 
       □   nie 

  
     Nowe Miasto Lubawskie, dnia ____________________                               
___________________________________ 

                             
 
__________________________________
_  
                               /podpisy/ 

 

 
□ właściwe skreślić 
 

 

 

Klauzula informacyjna: 

1) Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Gmina Miejska w Nowym Mieście Lubawskim 

reprezentowana przez Burmistrza Nowego Miasta Lubawskiego, ul. Rynek 1, 13-300 Nowe Miasto 

Lubawskie. Kontakt: tel. 56 4729610,  e-mail: urzad@umnowemiasto.pl, skrzynka podawcza na 

ePUAP2: /urzad-nml/skrytka. 

2) Dane kontaktowe do Inspektora Ochrony Danych: e-mail: iod@umnowemiasto.pl  

3) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu rozpatrzenia wniosku i załatwienia sprawy lub 

przetwarzane będą w zakresie podanym w formularzu. 

4) Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa w zakresie 

wynikającym z ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (t. j. Dz. U. 2018, 

poz. 2204 ze zm.), wyłącznie w celach wyraźnie w niej wskazanych. 

5) Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państw trzecich ani organizacji 

międzynarodowych. 

6) Dostęp do Pani/Pana danych osobowych mają wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych 

osobowych na podstawie przepisów prawa oraz podmioty współpracujące w zakresie obsługi 

administracyjnej i informatycznej Urzędu Miejskiego. 

7) Zebrane dane będą przetwarzane zgodnie z przepisami prawa przez okres niezbędny do realizacji celu 

dla którego zostały pozyskane i przechowywane w sposób wskazany w instrukcji archiwalnej.  

8) Przysługuje Pani/Panu, w przypadkach określonych przepisami, prawo dostępu do treści swoich 

danych oraz ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, przenoszenia danych, 

wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania, prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych. 

9) Przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych,  

w przypadku gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych jest niezgodne z przepisami ogólnego 

rozporządzenia o ochronie danych osobowych (RODO). 

10) Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest wymogiem ustawowym, w przypadku niepodania 

danych nie jest możliwe rozpoznanie wniosku i załatwienie sprawy. 

11) Pani/Pana dane osobowe nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym 

profilowaniu. 

12) Więcej informacji można uzyskać na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego  

w Nowym Mieście Lubawskim: http://nml-um.bip-wm.pl/public/get_file_contents.php?id=335317   

mailto:urzad@umnowemiasto.pl
mailto:iod@umnowemiasto.pl
http://nml-um.bip-wm.pl/public/get_file_contents.php?id=335317


 

 

Oświadczam, iż zapoznałam/łem się z powyższą klauzulą1. 

 

……………………………………    ……………………………. 
                             (data)                             (podpis)  
 

                                                         

1
   Oświadczenie ma charakter fakultatywny 


