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WNIOSEK O SPRZEDAŻ LOKALU
Proszę wypełnić drukowanymi literami
Imię

Szprotawa, dnia

-

-

Miejscowość

Nazwisko

Kod

Telefon kontaktowy

Ulica

Nr dowodu osobistego

2 0

-

Pocztowy

Poczta

Nr Domu

Nr Lokalu

PESEL

Zwracam się z prośbą o sprzedaż zajmowanego lokalu mieszkalnego położonego w
którego jestem głównym najemcą.
adres

Nabycie w/w lokalu mieszkalnego nastąpi w formie gotówkowej.

Załączniki:

1. Aktualna umowa najmu lokalu z dnia
o powierzchni
2. Dane osobowe
3. Oświadczenie o nie posiadaniu prawa do innego lokalu mieszkalnego
4. Informacja od zarządcy budynku o braku zadłużeń w zapłacie czynszu i innych opłat wynikających
z postanowień umowy najmu.

m2.

.........................................................
Podpis wnioskodawcy
Klauzula informacyjna:
Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) informuję,
że:
1) Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Burmistrz Szprotawy, ul. Rynek 45, 67-300 Szprotawa,
2) kontakt z Inspektorem Ochrony Danych: iod@szprotawa-um.pl, tel. 68 3760777, listownie: ul. Rynek 45, 67-300 Szprotawa,
3) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji wniosku,
4) odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa,
5) Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą w czasie określonym przepisami prawa (zgodnie z instrukcją kancelaryjną w oparciu o jednolity
rzeczowy wykaz akt),
6) posiada Pani/Pan prawo żądania od administratora dostępu do danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia
przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania,
7) ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych,
8) podanie danych osobowych w zakresie wymaganym obowiązującymi przepisami prawa jest obligatoryjne, w pozostałym zakresie ma charakter
dobrowolny,
9) Pani/Pana dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany w tym również w formie profilowania.
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…………………………………………

Szprotawa, dnia …………………

Imię i nazwisko
…………………………………………………………
Adres
……………………………………………………….
Kod, miejscowość

Oświadczenie

Oświadczam, że nie posiadam prawa do lokalu mieszkalnego ani innej nieruchomości lokalowej
lub budynkowej, zlokalizowanej na terenie Gminy Szprotawa, która nadaje się
do zamieszkania,
niż obecne prawo najmu do lokalu zlokalizowanego w…………………………………., przy
ul……………………………………… nr ………
Nie jestem również w trakcie postępowania
(sądowego, spadkowego, notarialnego lub innego), którego skutkiem będzie nabycie prawa do
nieruchomości innej niż wymienionej w powyższym oświadczeniu.

Świadomy odpowiedzialności karnej wynikającej z art. 233 Kodeksu karnego za podanie w
niniejszym oświadczeniu nieprawdy, potwierdzam własnoręcznym podpisem prawdziwości
danych, zamienionych powyżej.

…………………………

……………………………

(miejscowość, data)

(podpis)

POUCZENIE
Zgodnie z ustawą z dnia 6 czerwca 1997r. Kodeks karny ( Dz.U. z 1997r. Nr 88 poz.553 z póź.zm.) Art.233
§ 1. Kto, składając zeznanie mające służyć za dowód w postępowaniu sądowym lub w innym postępowaniu
prowadzonym na podstawie ustawy, zeznaje nieprawdę lub zataja prawdę,
podlega karze pozbawienia wolności od 6 miesięcy do lat 8.
§1a. Jeżeli sprawca czynu określonego w § 1 zeznaje nieprawdę lub zataja prawdę z obawy przed
odpowiedzialnością karną grożącą jemu samemu lub jego najbliższym,
podlega karze pozbawienia wolności od 3 miesięcy do lat 5.
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Opracowanie: Biuro Obsługi Klienta
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DANE OSOBOWE NABYWAJĄCYCH NIERUCHOMOŚĆ

Nazwisko i imiona...................................................................................................
Imiona rodziców......................................................................................................
Nr dowodu osobistego................................ważny do dn......................................
Stan cywilny.............................................................................................................
adres zamieszkania.................................................................................................
..................................................................................................................................
PESEL.......................................

Nazwisko i imiona...................................................................................................
Imiona rodziców......................................................................................................
Nr dowodu osobistego................................ważny do dn......................................
Stan cywilny.............................................................................................................
adres zamieszkania.................................................................................................
..................................................................................................................................
PESEL.......................................
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