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Zwoleń, dnia .......................... 

...................................................................                   
 Imię i nazwisko wnioskodawcy 

 

................................................................... 
Adres zamieszkania 

 

................................................................... 
Adres do korespondencji 

 

................................................................................. 
Nr telefonu / e-mail                       

                                                                              Burmistrz Zwolenia 

                                           Plac Kochanowskiego 1 

                                       26-700 Zwoleń 

 

 

WNIOSEK 

O  SPRZEDAŻ LOKALU MIESZKALNEGO NA RZECZ NAJEMCY 

 

Wnoszę o sprzedaż lokalu mieszkalnego, którego jestem najemcą oraz sprzedaż udziału w 

gruncie związanego z prawem do lokalu. 

Jednocześnie informuje: 

1. Lokal wg umowy najmu posiada …………….m2 i jest położony w budynku przy ul. 

………………………………. Nr ………………. 

2. Główny najemca: 

………………………………………   ……………………………………… 
(imię i nazwisko głównego najemcy)    (imię i nazwisko współmałżonka) 

 

…………………………………………..   ………………………………………….. 

(imiona rodziców)      (imiona rodziców) 

 

…………………………………………..   ………………………………………….. 

(Numer NIP)       (Numer NIP) 

 

…………………………………………..   ………………………………………….. 

(Numer dowodu osobistego)     (Numer dowodu osobistego) 

 

…………………………………………..   ………………………………………….. 

(PESEL)       (PESEL) 

  

…………………………………………..   ………………………………………….. 

(adres zameldowania)      (adres zameldowanie) 

 

3. Zobowiązuje się dokonać zapłaty przy uwzględnieniu bonifikaty od ceny lokalu wprowadzonej 

Uchwałą NR V/55/19 Rady Miejskiej w Zwoleniu z dnia 31 stycznia 2019 roku. 

4. Nabycie lokalu nastąpi: 

- za gotówkę * 

- na raty * 
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5. W związku z nabyciem lokalu zrzekam się wszelkich roszczeń w stosunku do Gminy Zwoleń z 

tytułu kaucji mieszkaniowej wniesionej przy przydziale lokalu mieszkalnego i jej waloryzacji. 

 

                                               .......…...................................... 

                                                                   ( podpis głównego najemcy) 

 

Załącznik 

1. Umowa najmu lokalu mieszkalnego 

2. Dowody osobiste (do wglądu) 

 

 

 

KLAUZULA INFORMACYJNA 

Na podstawie art. 13 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), publ. Dz. Urz. UE L Nr 119, s. 1 informujemy, iż:  

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Burmistrz Zwolenia  (adres: Pl. 
Kochanowskiego 1, 26-700 Zwoleń, telefon kontaktowy +48 48 6762210) 

2. W sprawach z zakresu ochrony danych osobowych mogą Państwo kontaktować się z Inspektorem 
Ochrony Danych – Magdaleną Lenart pod adresem e-mail: inspektor@cbi24.pl. 

3. Dane osobowe będą przetwarzane w celu realizacji obowiązków prawnych ciążących na 
Administratorze. 

4. Dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji ww. celu z uwzględnieniem 
okresów przechowywania określonych w przepisach odrębnych, w tym przepisów archiwalnych.  

5. Podstawą prawną przetwarzania danych jest art. 6 ust. 1 lit. c) ww. Rozporządzenia.  

6. Dane osobowe nie będą przekazywane odbiorcom.  

7. Osoba, której dane dotyczą ma prawo do: 

 - dostępu do treści swoich danych oraz możliwości ich poprawiania, sprostowania, ograniczenia 

przetwarzania oraz do przenoszenia swoich danych, a także - w przypadkach przewidzianych prawem 

- prawo do usunięcia danych i prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Państwa danych. 

- wniesienia skargi do organu nadzorczego w przypadku gdy przetwarzanie danych odbywa się 

 z naruszeniem przepisów powyższego rozporządzenia tj. Prezesa Ochrony Danych Osobowych,  

ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa 

Ponadto informujemy, iż w związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych nie podlega 

Pan/Pani decyzjom, które się opierają wyłącznie na zautomatyzowanym przetwarzaniu, w tym 

profilowaniu, o czym stanowi art. 22 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych.  
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