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         Gdańsk, dnia  .......................... 
.................................. 
imię i nazwisko / osoba prawna 

 
................................... 
adres do korespondencji / siedziba 

 
................................... 
tel. 

Prezydent Miasta Gdańska  
Wydział Skarbu 
ul. Nowe Ogrody 8/12 
80-803  Gdańsk 

 

WNIOSEK 
 

O ZMIANĘ UŻYTKOWNIKA WIECZYSTEGO GRUNTU 
 

W załączeniu przekazuję kserokopię dokumentu potwierdzającego zmianę 
użytkownika wieczystego nieruchomości gruntowej położonej w Gdańsku  
przy ul. ........................................................................... oraz wnoszę o dokonanie 
stosownych zmian płatnika opłaty rocznej z tytułu użytkowania wieczystego. 
 

Nowy użytkownik wieczysty: 
 

Lp. Imię i nazwisko / osoba prawna PESEL/ NIP* 
Adres zamieszkania / siedziba 
(adres do korespondencji) 

1 
 
 

  

2 
 
 

  

3 
 
 

  

4 
 
 

  

 
..................................................... 
podpis osoby składającej wniosek 

 
Załączniki: 

 
- akt notarialny nr ..................................................................... z dnia.................................................... 
 
- postanowienie Sądu, sygn. akt ...................................................... z dnia ........................................... 
 
- inny dokument (np. odpis KW, notarialne poświadczenie dziedziczenia)............................................. 
 
................................................................................................................................................................ 
 
 
* dotyczy tylko osoby prawnej lub osoby fizycznej prowadzącej działalność gospodarczą 
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Klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania danych osobowych * 
zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego 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 uchyleniu dyrektywy 95/46/WE  

 
1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Prezydent Miasta Gdańska z siedzibą: Urząd Miejski w Gdańsku -  

ul. Nowe Ogrody 8/12  80-803 Gdańsk.  
e-mail: umg@gdansk.gda.pl; tel. +48 58 323 60 00; fax: +48 58 302 39 41. 

2. Dane osobowe przetwarzane będą w celu gospodarowania nieruchomościami Gminy Miasta Gdańska i Skarbu Państwa.  
Podstawą prawną jest art. 6 ust. 1 c) i e)  Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego 2016/679. 

3. Dane osobowe podlegają ujawnianiu następującym odbiorcom: 

 stronom postępowania;  

 podmiotom uprawnionym na podstawie odrębnych przepisów prawa.  

4. Dane osobowe będą przechowywane bezterminowo zgodnie z przepisami o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach. 

5. W zakresie swoich danych osobowych ma Pani/Pan prawo żądania: dostępu do danych, sprostowania danych, 
ograniczenia przetwarzania i wnoszenia sprzeciwu. 

6. Każda osoba ma prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych jeśli uzna, że przetwarzanie 
jej danych osobowych odbywa się niezgodnie z przepisami.  

7. Podanie danych osobowych jest wymogiem ustawowym. Niepodanie danych osobowych będzie skutkowało 
pozostawieniem sprawy bez rozpoznania.  

8. Informacje kontaktowe Inspektora ochrony danych w Urzędzie Miejskim w Gdańsku:  
    e-mail: iod@gdansk.gda.pl ; tel. +48 58 323 60 00 ; +48 58 323 60 68. 

 

*dotyczy osób fizycznych 
 
 
 
 


