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cTrrwr(;rrk' i ',eszczyny zarzqdzenie Nr 207l1g
Burmistrza Gminy i Miasta Czenvionka-Leszczyny

zdnla25 maja2018 r.

w sprawie zmiany Zarz4dzenia Nr 38/16 Burmistrza Gminy i Miasta Czeruvionka-
Leszczyny z dnia 1 Iutego 2016 r. w sprawie okreslenia procedury przy
bezprzetargowej sprzedaiy gminnych lokali mieszkalnych 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. 22018 r. poz. 994 zp62n. zm.) oraz art. 25 ust. 1

ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomoSciami (t.j. Dz. U.22018 r.,
poz. 121 z p62n. zm.) w zwiqzku z uchwalq Nr XLVI/552/10 Rady Miejskiej w Czenruionce

- Leszczynach z dnia 26 lutego 2010r. w sprawie okreSlenia zasad sprzeda?y oraz
warunk6w udzielania i wysoko6ci stawek procentowych bonifikaly przy spzeda2y lokali
mieszkalnych w domach wielolokalowych, stanowiqcych wlasno5d Gminy i Miasta
Czerwionka - Leszczyny ( Dz. U. Woj. Sl. 2010 Nr 102 poz. 1656 ze zm.)

zarzqdzam, co nastqpuje:

sl
Zalqcznik nr 1 i 2 do Zarzqdzenia Nr 38/16 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-
Leszczyny z dnia I lutego 2016 r. w sprawie okre6lenia procedury przy bezprzetargowej
sprzeda2y gminnych lokali mieszkalnych na zecz ich najemc6w bqdqcy wzorem wniosku
skladanego przez strone, otrzymuje nowe brzmienie zgodnie z wzorem stanowiqcym
zalqcznik do n in iejszego Zazqdzenia.

s2
\A/ykonanie Zazqdzenia powierzam Kierownikowi Referatu lnfrastruktury i Gospodarki
Nieruchomo5ciami Urzgdu Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny.

s3
Zazqdzenie wchodzi w 2ycie z dniem wydania.



BURMISTRZ
GMINY I MIASTA

Czenl xx ka-lrszczyrry

(imie i nazwisko)

Zahcznik nr I do Zazqdzenla n, m718
Burmlstrza Gmlny I lasta Czerwlonka-Loazczyny

z dnla 25.05.2018 r.

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

i,r;.;;;;;""r
Dane dodatkowei:

(nr telefonu/e-mail)

Burmistrz Gminy i Miasta
Czenarionka-Leszczyny

Wniosek o nabycie na wlasno66 lokalu mieszkalnego
(zgodniezart.37 ust.2 pkt 1wz.zatt.34 ust. 1 pkt3 ustawy zdnia21 sierpnia 1997r.

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

Jako najemca/y lokalu mieszkalnego nr ........ polozonego w Czerwionce - Leszczynach

pzy ulicy skladajqcego sig 2........ pokoi, kuchni, pzedpokoju,

lazienki, wc o lqcznej powiezchni u2ytkowej m2 - zwracamly sig o bezprzetargowq

spzeda2 tytulowego lokalu wraz z powiqzanym udzialem w gruncie i czg6ciach wsp6lnych

nieruchomo6ci na motq zec,z.

podpis wnioskodawcy/6w

Objasnienia:
1 Podanie numeru telefonu i adresu e-mail jest dobrowolne. Wnioskodawca ma prawo dostepu do tresci
tych danych i ich poprawiania oaz moze zqda6 ich usuniQcia. Podanie dodatkowych danych moze
ulatwid kontakt z wnioskodawcq i przyczyni6 sig do pzyspieszenia realizacii sprawy.



BURMISTRZ
GMINY I MIASTA

Czerwronka-LeszczYnY

Zalqcznlk nr 2 do Zarz4dzenia N 20ltlg
Burmistza Gmi nv i Miasra *T:i::i1.*..rTil')l

OSwnoczENIE NAJEMGY

Dane osobowe mat2onka / wsp6lnajemcy

Dokument
to2samoSci:
seria inumer:

lnne dane dodatkowe (adres do korespondencji, ustr6j majqtkowy panujqcy w mal2efistwie, itp.)

2a. O6wiadczenia:

Ja ni2ej podpisana/ny oswiadczam, 2e..

1) jestem najemcq lokalu mieszkalnego pzy ulicy .

w Czerwionce - Leszczynach (44- ) i legitymujQ sig umowE najmu na czas nieoznaczony,
2) nie posiadam/my (razem ani ka2dy z nas oddzielnie) tytulu prawnego do innego lokalu
mieszkalnego lub domu na terenie Rzeczpospolitej Polskiej (prawo wlasnosci, wsp6hrulasnoSci,

najmu, lokatorskie lub sp6ldzielcze) oraz nie rozpoczqlam/rozpoczqlem budowy budynku
z funkcjq mieszkaniowE na terenie Rzeczpospolitej polskiej,

3) potwierdzam/y wlasnorgcznym podpisem prawidlowoS6 danych zamieszczonych
w niniejszym wniosku majqc Swiadomo56 odpowiedzialno6ci wynikajqcej z pzepisow prawa na
wypadek podania nieprawdziwych informacji,

4) zobowiqzulqlemy siq powiadomi6 Referat lnfrastruktury i Gospodarki Nieruchomosciami
Uzgdu Gminy i Miasta w Czerwionce-Leszczynach o wszelkich zmianach danych zawartych
w niniejszym wniosku.

podpis najemcy podpis wsp6lnajemcy

Zalqczniki (zaznaczl:
o kserokopia umowa najmu lokalu na czas nieozn aczony (oraz w przypadku wczeSniejszej zamiany -umowy dotyczqce poprzedniego zajmowanego lokalu; ory!in'at oo wgtqoirl,
o kserokopia dokumentu potwierdzajqcego aktualny stan iywilny lgdy naitqpila zmiana stanu cywilnego
najemcy w okresie najmu lokalu mieszkatnego; oryginat Oo wgfeduj,
o pelnomocnictwo notarialne (gdy strona dziala przez pelnomlinixa).



2b. O5wiadczenia:

OSwiadczam, i2 dodatkowe dane osobowe we wniosku (m.in. numer telefonu, adres e-mail, informacja na
temat obowia'I ljqcego w zwiqzku malzenskim ustroju rozdzielnosci majqtkowej) zostaly podane przeze
mnie dobrowolnie izgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a og6lnego zanqdzenia b octrionie Oanych osobowych
z dnia 27 kwietnia 2016 t. (Dz. utz. uE L 119 z 04.0s.2016) wyraiam zgodQ na ich pzetwazanie w celu
realizacji wniosku i wykonania umowy.

z:-9lni9_z art 6.ylt: 1 lit. a og6lnego zarzqdzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia
2016 r (Dz. Urz. UE L 1'19 z 04.05.2016) oswiadczam, i2:

'l) wyra2am zgode na udostQpnienie zeczoznawcy majqtkowemu podanego numeru telefonu w celu
ulatwienia kontaktu ws. wizji lokalu mieszkalnego

jrt, ip"ipi; ;;j;r"y

data i podpis najemcy

data i podpis najemcy

data i podpis wsp6lnajemcy

data i podpis wsp6lnajemcy

;;d i;;J;;;;;6r";fi;t

2).wyta2am zgodQ na udostepnienie moich danych osobowych podanych we wniosku (imiQ i nazwisko,
adres, PESEL, nr telefonu, e-mail) innym wydzialom Uzqdu Gminy'i Miasta czeruionkl-Leszczyny
w zakresie obowiqzku zaplaty danin publicznych wynikajqcych z zawariej umowy.


