
..............................................   ..............................................             ............................, ................... 
                                                                                                             (miejscowość)             (data) 
...............................................................................................     
          (imię i nazwisko wnioskodawcy/ wnioskodawców)         
                          (nazwa firmy ) 
 

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

...................................................... 
  (adres zamieszkania / siedziba) 

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

(nr telefonu)    Starostwo Powiatowe w Olsztynie 

                                                                    Plac Bema 5 

           10-516 Olsztyn   
                 

 

WNIOSEK 

 

Zwracam się z prośbą o wydanie zaświadczenia o przekształceniu prawa użytkowania 

wieczystego gruntu zabudowanego na cele mieszkaniowe w prawo własności tego gruntu, 

oznaczonej jako działka/działki: 

: 

 

1) numer              ....................................................... 

2) powierzchnia   ....................................................... 

3) położenie         ....................................................... 

4) numer księgi wieczystej .....................................................  prowadzonej przez Sąd Rejonowy  

w .........................................   ............ Wydział Ksiąg Wieczystych. 

 

 

 

 

......................................   ................................. 
                                                                                                     (podpis/y wnioskodawcy/ów) 

 

 

 

 

 

 

 

Załączniki: 

❑  dowód wniesienia opłaty skarbowej w wysokości 50,00 zł.  

   (Na rachunek Urzędu Miasta Olsztyn: 63 1020 3541 0000 5002 0290 3227 zgodnie z załącznikiem do 

ustawy o opłacie skarbowej z dnia 16.11.2006 r. (Dz.U. z 2021 r., poz. 1923 ze zm.) – cz. II ust.20a  

 

 

 
                                                                                                                                       

.  

 

 

 

 

 



 
KLAUZULA INFORMACYJNA 

- prowadzenie postępowań administracyjnych i podejmowanie czynności urzędowych 

 

 

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w 

sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich 

danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz.U.UE.L.2016.119.1              z 

4.05.2016 r.) - dalej RODO, 

 

informujemy że: 

    

1) administratorem Pana/Pani danych osobowych jest: Starosta Olsztyński, Pl. Bema 5, 10-516 Olsztyn (tel.: 89 521-05-00, e-mail: 

sekretariat@powiat-olsztynski.pl); 

2) w sprawie sposobu i zakresu przetwarzania Pana/Pani danych osobowych oraz przysługujących Panu/Pani uprawnień, może się 

Pan/Pani skontaktować z Inspektorem Ochrony Danych: Pl. Bema 5, 10-516 Olsztyn, e-mail: iod@powiat-olsztynski.pl; 

3)  Pana/Pani dane osobowe przetwarzamy w celu przeprowadzenia postępowania administracyjnego i podejmowania czynności 

urzędowych, co stanowi wypełnienie obowiązku prawnego ciążącego na administratorze (art. 6 ust. 1 lit. c RODO) oraz 

wykonanie zadania realizowanego w interesie publicznym lub w ramach sprawowania władzy publicznej powierzonej 

administratorowi (art. 6 ust. 1 lit. e RODO). 

Szczególną podstawę prawną przetwarzania Pana/Pani danych osobowych stanowi ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks 

postępowania administracyjnego oraz ustawy stanowiące podstawę prawną rozpoznania sprawy stanowiącej przedmiot 

postępowania administracyjnego. 

W przypadku przetwarzania Pana/Pani szczególnych danych osobowych (art. 9 ust. 1 RODO) Pana/Pani dane osobowe mogą 

być przetwarzane, jeżeli przetwarzanie jest niezbędne ze względów związanych z ważnym interesem publicznym, na podstawie 

prawa Unii lub prawa państwa członkowskiego (art. 9 ust. 2 lit. g RODO); 

4)  odbiorcami Pana/Pani danych osobowych są: instytucje i podmioty uprawnione na podstawie przepisów prawa; 

5)  Pana/Pani dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji celów określonych w pkt. 3, a po tym    czasie 

przez okres oraz w zakresie wymaganym przez przepisy powszechnie obowiązującego prawa; 

6) w trakcie przetwarzania danych osobowych na zasadach określonych przepisami prawa o ochronie danych osobowych 

przysługują Panu/Pani następujące prawa: prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych dotyczących 

osoby, której dane dotyczą, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania lub prawo do wniesienia sprzeciwu 

wobec przetwarzania, a także o prawo do przenoszenia danych, w zakresie przetwarzania danych osobowych. Korzystanie z 

ww. uprawnień nie dotyczy prowadzonego postępowania administracyjnego, w oparciu 

o przepisy przewidziane przez Kodeks postępowania administracyjnego. Dostęp do akt postępowania czy sprostowania 

realizowany jest w oparciu o zasady k.p.a. 

7) jeżeli przetwarzanie odbywa się na podstawie Pana/Pani zgody (art. 6 ust. 1 lit. a lub art. 9 ust. 2 lit. a) – ma Pan/Pani prawo do 

cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie 

zgody przed jej cofnięciem (oświadczenie o cofnięciu zgody lub odpowiednio oświadczenie o cofnięciu zgody na przetwarzanie 

szczególnych danych osobowych); 

8) w związku z przetwarzaniem Pana/Pani danych osobowych, w przypadku powzięcia informacji o nieprawidłowym 

przetwarzaniu tych danych, ma Pan/Pani prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych 

Osobowych; 

9) w przypadku, gdy podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest wymogiem ustawowym, jest Pan/Pani zobowiązany/a do 

ich podania. Konsekwencją niepodania ww. danych osobowych może być nierozpoznanie sprawy. Niepodanie określonych 

danych może również mieć wpływ na przebieg postępowania oraz sposób rozstrzygnięcia sprawy stanowiącej przedmiot 

postępowania administracyjnego; 

10)  Pana/Pani dane osobowe nie będą podlegały zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu. 

 

 


