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Zazqdzenie Nr 208/18
Burmistrza Gminy i Miasta Gzeruvionka-Leszczyny

z dnia2i maja 2018 r.

w sprawie zmiany Zart4dzenia Nr 39/16 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-
Leszczyny z dnia 1 lutego 2016 r. w sprawie okreSlenie zasad postqpowania przy
bezprzetargowej sprzedaiy gminnych lokali mieszkalnych, powstalych w wyniku
adaptacji pomieszczei niemieszkalnych i strych6q na rzecz ich najemc6w.

Na podstawie art.30 ust. 1 iust.2 pkt 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r.

o samozqdzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 994 z p62n. zm.\ oraz art. 25 ust. 1

ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomo5ciami (t.j. Dz. U.22018 r.,
poz. 121 zp62n. zm.) w zwiqzku z uchwalq Nr XXlYl277l12 Rady Miejskiej w Czenrionce
- Leszczynach z dnia 14 wrzeSnia 2012r. w sprawie okre5lenia zasad sprzeda2y lokali
mieszkalnych powstalych w wyniku adaptacji pomieszczefi niemieszkalnych
i strych6w w domach wielolokalowych, stanowiqcych wlasno56 Gminy i Miasta
Czenuionka - Leszczyny (Dz. Uz. Woj. Sl. 22012, poz. 4621)

zarzqdzam, co nastqpuje :

s1
Zalqcznik nr 1 i 2 do Zarzqdzenia Nr 39/16 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-
Leszczyny z dnia 1 lutego 2016 r. w sprawie okreSlenia zasad postqpowania pzy
bezprzetargowej sprzedaZy gminnych lokali mieszkalnych, powstatych w wyniku
adaptacji pomieszczef niemieszkalnych i strych6w, na rzecz ich najemc6w bgdqcy
wzorem wniosku skladanego przez strone, otrzymuje nowe brzmienie zgodnie z wzorem
stanowiqcym zalqcznik do niniejszego Zazqdzenia.

s2
Wykonanie Zarzqdzenia powierzam Kierownikowi Referatu lnfrastruktury i Gospodarki
Nieruchomo6ciami Urzqdu Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny.

s3
Zazqdzenie wchodzi w 2ycie z dniem wydania.



Zalqcznlk nr 1 do Zarzqdzenta nr208/18
Bu.mlatza cmlny I lii6at Czetvtonk..L*2czyny

z dnla 25.05.20t9 r

Czerwionka - Leszczyny .............................

(imie i nazwisko)

(adres zameldowania)

Dane dodatkowe':

(nr telefonu/e-mail)

Jako najemca/y lokalu mieszkalnego nr ........ polozonego w czerwionce - Leszczynach pzy ulicy

skladajqcego sie z ........ pokoi, kuchni, przedpokoju, lazienki, wc
o lqcznej powiezchni u2ytkowej m2 - zwracamly siq o bezpzetargowq spzedaz
tytulowego lokalu wraz z przypisanym udzialem w gruncie iczqsciach wsp6lnych nieruchomoSci
na mojq zecz.

podpisy wnioskodawc6w

Burmistrz Gminy i Miasta
Czerwionka-Leszczyny

Wniosek o nabycie na wlasno6d lokalu mieszkalnego powstalego
. ry yVnikg adaptacji pomieszczef niemieszkalnych i strych6w
(zgodnie z art. 37 ust. 2 pkt 1wz. z art. 34 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 21 sie-rpnia .1997r.

o gospodarce nieruchomosciami, tj. Dz. U. 2018.121 z p62n. zm.i

Obja6nienia:
1 Podanie numeru telefonu i adresu e-mailjest dobrowolne. Wnioskodawca ma prawo dostepu do tresci tych
danych i ich poprawiania o(az mo2e.2qda6 ich usuniecia. Podanie dodatkowycn danyi*h moze ulatwi6
kontakt z wnioskodawcE i pzyczyni6 sie do pzyspieszenia realizacji sprawy.



ZalQcznik N 2 doZanqdzenia nr 20g/18
Burmistza Gmlny i iriasta Czerwlonka-Leszczyny

z dnia 25.05.2018 r.

OSWADCZENIE NAJEMCY
f . Dane najemc6w:

2a. O6wiadczenia:

Ja ni2ej podpisana/na oSwiadczam, 2e:

1) jestem najemcq/ami lokalu mieszkalnego przy ulicy
w czerwionce - Leszczynach (44- ) legitymujqcy siq umowq najmu na czas nieoznaczony,
2) potwierdzam/y wlasnorqcznym podpisem prawidlowo6c danych zamieszczonych
w niniejszym wniosku bqdqc upzedzony o odpowiedzialnosci wynikajqcej z pzepisow prawa na
wypadek podania nieprawdziwych informacji,

3) zobowiqzujg/emy siq powiadomi6 Referat lnfrastruktury i Gospodarki Nieruchomosciami
Uzgdu Gminy i Miasta w czenrionce-Leszczynach o wszelkich zmianach danych zawartych
w niniejszym wniosku.

podpis najemcy podpis wsp6lnajemcy

Zalqczniki (zaznaczl:
o kserokopia umowy o odplatne uzywanie lokalu na czas nieozn aczony (oryginal do wgtqdu)n kserokopia umowy pzedwstgpnej (oryginat do wgtqdu),
o kserokopia umowy o wykonanie remontu lokalu mieszkalnego i uzupelnienie wyposazenia technicznego(oryginal do wgtqdu),
n kserokopia wyceny pomieszczefi wraz z udzialem w nieruchomosci wsp6lnej sporzq dzona przedadaptacjq (oryginat do wgtqdu)
n kserokopia dokumentu.potwierdzajqcego aktualny stan cywilny (gdy nastqpila zmiana stanu cywilnegonajemcy w okresie najmu lokatu miesitiatnego; oryginal Oo witqou;,
n pelnomocn ictwo notariarne (gdy strona dziala pzez pelnom-ocn it<a;.

Dane osobowe ma2onka / wsp6lnajemcy

lnne dane dodatkowe (adres do korespondencji, ustr6j maiqtkowy panuiqcy w mat2eistwie, itp.)



2b. O6wiadczenia:

oswiadczam, i2 dodatkowe dane osg.bl,vg. we wniosku (m.in. numer telefonu, adres e_mail, informacja natemat obowiqzuiqcego w zwiEzku malzedskim ,.t.;, ,.o.i.i"inosci maiqttoweli iosLrv poJrn" oo"r" ,n,"dobrowolnie izgodnie z art. 6 ust..1 rit. a.og6rn6go zaiiaEini, o'dcnroni! a""v6ri o.ooorivch z dnia27 kwietnia 2016 r (Dz. uz. uE L 11s 2 04.05:2016:) *GzJ, idoi ##';.#J;;#iil5u rearizacliwniosku i wykonania umowy.

data i podpis wsp6tnajemcy

zgodnie z art o ust l lit. a og6lnego zarzEdzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia2016 1. (Oz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) oSwiaOczam, iz-: 
-- - '

1) 
.wyrazam zgode na udostepnienie Eeczoznawcy majEtkowemu podanego numeru telefonu w celuulatwienia kontaktu ws. wizji lokalu mieszkalnego

data i podpis najemcy

data i podpis najemcy

data i podpis najemcy

data i podpis wsp6lnajemcy

data i podpis wspofniiemly

2l wyrazam zgodg na udostepnienje. moich danych osobowych podanych we wniosku (imie i nazwisko,adres, PESEL, nr rerefonu, e-mair) innym wyaiiarom uziJ, b;i.i; n;l;"ir"6."..,Jion[r_r_u.r..ynyw zakresie obowiqzku zaplaty danin publiizny"n *ynii";l.y"n l ,awartej umowy.


