WNIOSEK
O WYKUP LOKALU MIESZKALNEGO
A. Wnoszę o sprzedaż lokalu mieszkalnego nr ........... w budynku nr .........., położonego w
................................................................................... , którego jestem najemcą na czas nieokreślony.
(miejscowość, ulica)

Nabywcami lokalu mieszkalnego będą główni najemcy tj:
1. ........................................................................ ................................................................................
(imiona i nazwisko wnioskodawcy)

(imiona rodziców)

............................................... .................................................... .......................................................
(seria i nr dowodu osobistego)

(PESEL)

(nr telefonu)

2. ....................................................................... ..................................................................................
(imiona i nazwisko wnioskodawcy)

(imiona rodziców)

............................................... ..................................................... ......................................................
(seria i nr dowodu osobistego)

(PESEL)

(nr telefonu)

Jednocześnie oświadczam, że:
1. posiadam / nie posiadam * inne niż najmowany lokal komunalny nieruchomości, które są lub
mogłyby być wykorzystane na zaspokojenie potrzeb mieszkaniowych (m.in. odrębna własność
lokalu, budynek mieszkalny, nieruchomość gruntowa, spółdzielcze prawo do lokalu lub najem).
2. zobowiązuje się do poniesienia kosztów związanych ze sporządzeniem dokumentacji na wykup
lokalu objętego wnioskiem.
3. wyrażam wolę nabycia lokalu mieszkalnego za gotówkę / na raty *.
Informuję, że zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 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 :
Administratorem Pana/Pani danych osobowych jest Burmistrz Mieroszowa, Plac Niepodległości 1, 58-350 Mieroszów,
Inspektorem ochrony danych w Urzędzie Miejskim Mieroszów jest Pan Zbigniew Zaparty, tel. 74 3030000, e-mail:
zzaparty@mieroszow.pl ,
Pana/Pani dane osobowe będą przetwarzane wyłączenie zgodnie z określonym celem w składanym podaniu/wniosku,
Pana/Pani dane osobowe będą udostępniane wyłącznie Urzędowi Miejskiemu w Mieroszowie,
Pana/Pani dane osobowe będą przechowywane przez czas określony w Jednolitym Rzeczowym Wykazie Akt dla organów gminy
i związków międzygminnych oraz urzędów obsługujących te organy i związki,
Podanie przez Pana/Panią danych osobowych w zakresie wymaganym ustawodawstwem jest obligatoryjne. Niepodanie danych
osobowych będzie skutkowało nie zrealizowaniem usługi,
Przysługuje Panu/Pani prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia
przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez
wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, (jeżeli przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody), którego dokonano na
podstawie zgody przed jej cofnięciem,
Ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do UODO, gdy uzna Pan/Pani, iż przetwarzanie danych osobowych dotyczących Pana/Pani,
narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 10 maja 2018 r. ,
Pana/Pani dane będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany oraz tradycyjny.

….......................................................
(data i podpis wnioskodawcy)

Część A wypełnia najemca i przekazuje wniosek do ZGKiM „Mieroszów” Sp. z o.o., ul. Wolności 27a,
Mieroszów
Część B i C wypełnia ZGKiM „Mieroszów” Sp. z o.o., oraz składa w siedzibie Urzędu Miejskiego
w Mieroszowie, pl. Niepodległości 1.
*- niepotrzebne skreślić

B. Dane dotyczące lokalu mieszkalnego (wypełnia ZGKiM „Mieroszów” Sp.z o.o. )
1. Lokal mieszkalny położony jest na parterze/ …..... piętrze* budynku.
Lokal mieszkalny o pow. użytkowej …......... m², składa się z:
pokój ........................... m²
kuchnia ............................ m²
pokój ........................... m²
łazienka ........................... m²
pokój ........................... m²
wc ................................... m²
pokój ........................... m²
przedpokój ........................m²
inne (wymienić) .................................................................................................. m²
2. Pomieszczenia przynależne do lokalu mieszkalnego objętego wnioskiem, które użytkuje
najemca:
…........................................... ..…......... m² …..............................................................
(określenie)

…........................................... ..…......... m²
(określenie)

(położenie)

…..............................................................
(położenie)

3. Najemca lokalu do dnia złożenia wniosku wywiązał / nie wywiązał* się z wszelkich zobowiązań
wobec wynajmującego wynikających z umowy najmu.
Zaległości jakie wynikają z niewywiązania się ze zobowiązań wobec wynajmującego:
................................................................................................................................................................
4. Umowa najmu lokalu mieszkalnego z dnia …..........................
C. Dane dotyczące budynku mieszkalnego (wypełnia ZGKiM „Mieroszów” Sp.z o.o.)
1. Opis budynku:
- W skład budynku wchodzi …... lokali mieszkalnych, …... lokali niemieszkalnych o łącznej
powierzchni użytkowej ….......... m²;
- Powierzchnia pomieszczeń przynależnych …...........m², w tym powierzchnia sprzedana …...... m²
- W budynku sprzedano .......... lokali mieszkalnych, …....... lokali niemieszkalnych.
- Rok budowy ...................................
- Ilość kondygnacji.............................
- Budynek podpiwniczony / częściowo podpiwniczony / niepodpiwniczony*.
- Wyposażenie:
instalacja elektryczna
TAK NIE
instalacja wodociągowa
TAK NIE
instalacja kanalizacyjna
TAK NIE
instalacja CO
TAK NIE
instalacja gazowa
TAK NIE
ogrzewanie piecowe
TAK NIE
2. W budynku w ciągu 5 ostatnich lat przed dniem złożenia wniosku o wykup lokalu mieszkalnego,
poniesiono nakłady remontowe, dotyczące części wspólnych w łącznej kwocie przekraczającej
40 000 zł i przekraczającej 40 zł/m² p.u..
TAK / NIE*
3. Inne dane i uwagi dotyczące nieruchomości:
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
…...................................................
(data i podpis zarządcy)
* niepotrzebne skreślić

