Czerwionka-Leszczyny, dnia ................................
…........................................................
(imię i nazwisko/nazwa firmy)
…........................................................
…........................................................
(adres zamieszkania/siedziby firmy)
…........................................................
(PESEL/REGON1)
…........................................................
(NIP)2
…........................................................
(nr telefonu/e-mail)3

Burmistrz Gminy i Miasta
Czerwionka-Leszczyny

PRZEKAZANIE AKTU NOTARIALNEGO
Niniejszym przekazuję do Urzędu Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny odpis/kserokopie*
aktu notarialnego nr REP ....................... zawartego w dniu....................................., na mocy którego:
□ zbyłem nieruchomość położoną na terenie Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny,
□ nabyłem własność/udział we współwłasności* nieruchomości położonej na terenie
Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny,
□ nabyłem prawo użytkowania wieczystego/udział w prawie użytkowania wieczystego*
nieruchomości położonej na terenie Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny.
…..…..................................................
(data i podpis)**
Oświadczenia:
Oświadczam, iż dodatkowe dane osobowe we wniosku (nr telefonu, e-mail) zostały podane przeze mnie
dobrowolnie i zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a ogólnego zarządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia
2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) wyrażam zgodę na ich przetwarzanie w celu:
□ prowadzenia ewidencji użytkowników wieczystych gminnych nieruchomości gruntowych,
□ uwolnienia się z obowiązku zwrotu bonifikaty zgodnie z art.68 ust. 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r.
o gospodarce nieruchomościami.
…..…..................................................
(data i podpis)**

Zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a ogólnego zarządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia
2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) oświadczam, iż wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych
osobowych podanych we wniosku (imię i nazwisko/nazwa firmy, adres, PESEL/REGON, NIP, nr telefonu,
e-mail) oraz ich udostępnienie innym Wydziałom Urzędu Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny na cele
prowadzenia postępowań w zakresie obowiązku zapłaty danin publicznych.
…..…..................................................
(data i podpis)**

Objaśnienia:
Numer Regon należy podać w przypadku prowadzenia działalności gospodarczej.
Pola NIP nie wypełniają:
- osoby fizyczne nie prowadzące działalności gospodarczej.
- osoby prowadzące działalność gospodarczą niebędące zarejestrowanymi podatnikami podatku od towarów
i usług.
3
Podanie numeru telefonu i adresu e-mail jest dobrowolne, wnioskodawca ma prawo dostępu do treści
tych danych i ich poprawiania oraz może żądać ich usunięcia. Podanie dodatkowych danych może ułatwić
kontakt z wnioskodawcą i przyczynić się do przyspieszenia realizacji sprawy.
----------------------------------------------------------------* niepotrzebne skreślić
** w
przypadku
kilku
współużytkowników
wniosek
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