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Wójta Gminy Ornontowice
z dnia 4 maja 2022 r.

Ornontowice, …………………..
……………………………………..
      (Imię i Nazwisko Wnioskodawcy)

……………………………………..
           (Adres zamieszkania)

……………………………………..

……………………………………..
       (Telefon) 

Urząd Gminy Ornontowice
ul. Zwycięstwa 26 a

43-178 Ornontowice

WNIOSEK O WYKUP LOKALU MIESZKALNEGO

Proszę o wyrażenie zgody na wykup z bonifikatą lokalu mieszkalnego z mieszkaniowego zasobu 

Gminy Ornontowice, położonego przy ulicy………………………………………………, którego 

jestem najemcą/ jesteśmy najemcami.

……………………………………………..

podpis/podpisy                 

Oświadczam, że:

• nie jestem właścicielem lub współwłaścicielem:

- lokalu lub budynku o przeznaczeniu mieszkaniowym (dotyczy również współmałżonka),

• nie posiadam innego tytułu prawnego do lokalu lub budynku o przeznaczeniu mieszkaniowym (dotyczy 

również współmałżonka),

• zapoznałem/łam się z przepisami ustawy o własności lokali z dnia 24 czerwca 1994 r. ( Dz.U. 2021 poz. 1048) 

w szczególności przyjąłem/łam do wiadomości, że z chwilą notarialnej umowy sprzedaży lokalu, stanę się 

właścicielem lokalu mieszkalnego i będę zobowiązany do ponoszenia pełnych kosztów utrzymania 

nieruchomości oraz części wspólnej nieruchomości proporcjonalnie do wysokości posiadanych udziałów,

• zostałem/łam zapoznany/na ze sposobem i trybem załatwienia wniosku,

• zapoznałem/łam się z informacją w zakresie przetwarzania moich danych osobowych (RODO).

……………………………………………..

podpis/podpisy                       

https://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20210001048


Klauzula informacyjna:

Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 

kwietnia 2016 roku 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), zwane dalej RODO, informujemy, że:

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Gmina Ornontowice, z siedzibą  przy ul. 

Zwycięstwa 26a, 43-178 Ornontowice.

2. Jeśli ma Pani/Pan pytania dotyczące sposobu i zakresu przetwarzania Pani/Pana danych 

osobowych w zakresie działania Administratora, a także przysługujących Pani/Panu uprawnień, 

może się Pani/Pan skontaktować się z naszym Inspektorem Ochrony Danych za pomocą adresu

e – mail: iod@ornontowice.pl 

3. Dane osobowe przetwarzane są w celu przeprowadzenia procesu sprzedaży lokalu mieszkalnego 

na podstawie złożonego przez Panią/Pana wniosku.

4. Dane osobowe nie będą przekazywane do państw trzecich.

5. Ma Pani/Pan prawo, w zakresie danych osobowych Pani/Pana dotyczących do:

1) dostępu do danych osobowych,

2) sprostowania danych osobowych np. gdy są nieaktualnie lub nieprawdziwe,

3) w przypadku powzięcia informacji o niezgodnym z prawem przetwarzaniu Pani/Pana danych 

osobowych, przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest 

Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

……………………………………………..

podpis/podpisy                        


