
  
 

Koźminek, dnia …........................................... 

 

WNIOSKODAWCA                                                 WSPÓŁWNIOSKODAWCA 

 

…..............................................................  ….............................................................. 
imiona nazwisko      imiona nazwisko 

…..............................................................  ….............................................................. 
imiona rodziców      imiona rodziców 

……………………………………………………  …………………………………………………... 

…..............................................................  ….............................................................. 
adres zamieszkania     adres zamieszkania 

Numer telefonu kontaktowego …..................................... 

 

        Gmina Koźminek 
 

 

Wniosek o sprzedaż lokalu mieszkalnego i udzielenie bonifikaty 

 

 

Wnoszę o sprzedaż lokalu mieszkalnego nr ….............. położonego w budynku nr ……... 

przy ulicy ….......................................................... w …............................ którego jestem 

najemcą oraz udzielenie bonifikaty od ustalonej ceny sprzedaży lokalu mieszkalnego zgodnie 

z uchwałą Nr XIX/121/2019 Rady Gminy z dnia 30 grudnia 2019r. w sprawie zasad sprzedaży 

lokali mieszkalnych w budynkach komunalnych stanowiących własność Gminy Koźminek  i 

warunków udzielania bonifikat od ceny zakupu.  

Przedmiotowy lokal mieszkalny zajmuję na podstawie stosunku najmu na czas 

nieoznaczony. Deklaruję zapłatę ustalonej ceny sprzedaży lokalu mieszkalnego po 

zastosowaniu przysługującej bonifikaty jednorazowo. 

 Zobowiązuję się do poniesienia kosztów notarialnych i opłat sądowych związanych  

z nabyciem lokalu mieszkalnego. 

 Oświadczam, że zapoznałem się z przepisami ustawy z dnia 24 czerwca 1994 r.  

o własności lokali (Dz. U. z 2018 r. poz. 716), w szczególności przyjąłem do wiadomości,  

iż z chwilą zawarcia aktu notarialnego staję się właścicielem lokalu mieszkalnego i jestem 

zobowiązany do ponoszenia pełnych kosztów utrzymania nieruchomości, proporcjonalnie do 

wysokości posiadanych udziałów. 

 

        ........................................................................ 
               (czytelny podpis/podpisy wnioskodawcy/ów) 



 

Adnotacja zarządcy nieruchomości o: 

- łącznym okresie trwania najmu lokalu / lokali mieszkalnych w zasobie komunalnym 

….......................................................................................................................... 

……...................................................................................................................... 

- wysokość zaległości w zapłacie należności z tytułu opłat związanych z nabywanym lokalem 

mieszkalnym 

.............................................................................................................................. 

 

 

 

……………………………………..…….           
                    (data, podpis zarządcy nieruchomości)  

   

 
       

 

Załączniki: 

1. kserokopia dokumentów, dotyczących najmu lokalu mieszkalnego, 

2. oświadczenie o niezaleganiu w podatkach i innych opłatach związanych z lokalem 

mieszkalnym na rzecz Gminy Koźminek / jednostek organizacyjnych, 

 

 
Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. 

(Dz. Urz. UE Nr 119) informuję, że: 

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Gmina Koźminek,  

2. Dane kontaktowe inspektora ochrony danych: 62 7637006  

3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu sprzedaży lokalu mieszkalnego i udzielenia 

bonifikaty na podstawie art. 37 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce 

nieruchomościami (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 2204, z późn. zm.). 

4. Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych 

osobowych na podstawie przepisów prawa m.in. rzeczoznawca majątkowy i notariusz. 

5. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego/organizacji międzynarodowej. 

6. Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą wieczyście. 

7. Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do treści swoich danych, prawo do sprostowania danych, prawo 

do usunięcia danych, prawo do ograniczenia przetwarzania danych, prawo do przenoszenia danych, 

prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych oraz cofnięcia zgody w dowolnym momencie. 

8. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego. 

9. Podanie danych osobowych jest obligatoryjne w zakresie przewidzianym przez przepisy prawa  

a w pozostałym zakresie jest dobrowolne. 

10. Pani/Pana dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany w tym również w formie 

profilowania. 

 

 

 

 

 

 

 



 

Dane osobowe wnioskodawcy:  

I. 

Nazwisko i imiona: .......................................................................................................... 

imiona rodziców .............................................................................................................. 

seria i nr dowodu osobistego ............................................................................................ 

organ wydający dowód osobisty ....................................................................................... 

PESEL ..................................................,  

II Dane osobowe małżonka wnioskodawcy:   

Nazwisko i imiona: .......................................................................................................... 

imiona rodziców .............................................................................................................. 

seria i nr dowodu osobistego ............................................................................................ 

organ wydający dowód osobisty ....................................................................................... 

PESEL ..................................................,  

 


