CZĘŚĆ I. WYPEŁNIA WNIOSKODAWCA.
Białystok, ……........................

PREZYDENT MIASTA
BIAŁEGOSTOKU

1 .......................................................................
(Imię i nazwisko wnioskodawcy)

PESEL.................................................................
Seria i nr dowodu osobistego …….………………………
Imiona rodziców ………………………………………………
Adres …………………..............................................
……………………………….........................................
………………………………………………………………………
(stan cywilny)

Tel. kontaktowy.……………………...........................
2 ......................................................................
(Imię i nazwisko małżonka)

PESEL.................................................................
Seria i nr dowodu osobistego .…………...................
Imiona rodziców ……………………………………………….
Adres …………………..............................................
………………………………..........................................

WNIOSEK O SPRZEDAŻ LOKALU

MIESZKALNEGO

I. Proszę o sprzedaż lokalu nr ............. położonego na ………. piętrze w budynku
przy ulicy ….…………..…………….……………..…………… w Białymstoku, którego jestem
(jesteśmy) najemcą/ami na podstawie umowy najmu zawartej na czas nieoznaczony
(kserokopia umowy najmu lub umów najmu w załączeniu).
II. Oświadczenia najemcy/ców lokalu mieszkalnego:
a) czy przysługuje mu/im lub małżonkowi niebędącemu najemcą (bez względu
na istniejące miedzy małżonkami stosunki majątkowe), prawo własności
(współwłasności) lub prawo użytkowania (współużytkowania) wieczystego

lub spółdzielcze własnościowe prawo (udział w prawie) do lokalu mieszkalnego
lub lokatorskie prawo (udział w prawie do lokalu mieszkalnego) NIE / TAK* :
……….……………………….………………………………………………………………..……………………
………………………………………………………………………………….…………………………………….
b) czy ww. przysługiwały prawa, o których mowa powyżej w okresie ostatnich 10 lat
przed datą złożenia wniosku o sprzedaż lokalu mieszkalnego: NIE / TAK*:
……….……..………………………………………………………..…………………………………..………….
III. Jeżeli osoba ubiegająca się o nabycie lokalu jest osobą:
- rozwiedzioną, należy dołączyć orzeczenie rozwodowe,
- wdową lub wdowcem, należy dołączyć odpis skrócony aktu zgonu małżonka.
W przypadku małżonków posiadających rozdzielność majątkową, należy dołączyć
dokument potwierdzający ten fakt.
W przypadku posiadania uprawnień kombatanckich należy dołączyć kserokopię
legitymacji.
Jeżeli mieszkanie jest lokalem zakładowym, należy dołączyć zgodę na wykup
lokalu wydaną przez dysponenta lokalu.
W przypadku posiadania statusu repatrianta należy przedłożyć poświadczenie
obywatelstwa polskiego uzyskanego na podstawie przepisów ustawy z dnia
09.11.2000 r. o repatriacji ( Dz. U. z 2019 r., poz. 1472).

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 oraz art. 14 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 (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) ) (Dz. Urz. UE. L.2016.119, str. 1, sprost. Dz.Urz.UE.L.2018.127, str. 2),
zwanego w skrócie „RODO”, informuję że:
1) Administratorem danych jest Prezydent Miasta Białegostoku, Urząd Miejski w Białymstoku, ul. Słonimska 1, 15-950 Białystok;
2) W sprawach dotyczących ochrony danych osobowych można kontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych: Urząd Miejski w Białymstoku,
ul. Słonimska 1, 15-950 Białystok, tel. 85 879 79 79, e-mail: bbi@um.bialystok.pl;
3) Pani/Pana dane będą przetwarzane w celu realizacji wniosku o sprzedaż lokalu mieszkalnego na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c) RODO
oraz ustawy z dnia 24 czerwca 1994 roku o własności lokali, ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami, ustawy
z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny;
4) Przetwarzane będą następujące kategorie Pana/Pani danych osobowych: identyfikujące osobę, adresowe, dane o stanie cywilnym, dane
identyfikujące Pani/Pana rodziców, nr PESEL, NIP, nr i seria dowodu osobistego, dane z rejestru gruntów, dane z dokumentów spadkowych
lub innych dokumentów stanowiących dowód posiadanego tytułu prawnego do nieruchomości, dokumentów stanowiących dowód
na potwierdzenie innych istotnych okoliczności w prowadzonej sprawie, nr konta bankowego, ustrój majątkowy istniejący pomiędzy małżonkami;
5) Pana/Pani dane nie będą udostępniane podmiotom innym, niż upoważnione na podstawie przepisów prawa oraz podmiotom, którym dane zostały
powierzone do przetwarzania;
6) Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres 25 lat, licząc od końca roku w którym zakończyła się sprawa w której dane osobowe
zostały zgromadzone, po tym okresie zostaną poddane ocenie przydatności przez Archiwum Państwowe;
7) Przysługuje Pani/Panu prawo do żądania dostępu do własnych danych, prawo do sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania
lub wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania;
8) Przysługuje Pani/Panu prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych;
9) Pani /Pana dane zostały pozyskane z zasobów własnych Urzędu Miejskiego w Białymstoku, źródeł publicznie dostępnych, Elektronicznych Ksiąg
Wieczystych prowadzonych przez Ministerstwo Sprawiedliwości.
10) Podanie danych wynika z przepisów ustawy i jest obowiązkowe. Ich niepodanie uniemożliwi nabycie nieruchomości gminnej. Podanie danych
w celach kontaktowych jest dobrowolne, służy usprawnieniu komunikacji;
11) Dane nie będą podlegały zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu.

………………………………………………………………
………………………………………………………………
czytelne podpisy wnioskodawców

*

w przypadku zaznaczenia odpowiedzi twierdzącej należy podać adres nieruchomości/lokalu oraz nr księgi
wieczystej.

