Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 38/18 Burmistrza Miasta i Gminy Gniew

..............................................................................
miejscowość, dnia

Zarejestrowano:

INWEST– KOM SP. Z O.O.
ul. Wiślana 6
83-140 Gniew

(formularz wypełnić drukowanymi literami – WYPEŁNIA WNIOSKODAWCA)

Wnioskodawca:
Imię i nazwisko lub nazwa wnioskodawcy:.........................................................................................................
Adres: .................................................................................................................................................................
tel. kontaktowy: ..................................................................................................................................................

WNIOSEK O ZAWARCIE UMOWY NAJMU
z powodu zmiany dotychczasowego najemcy
________________________________________________________________________________________________

lokalu mieszkalnego *

lokalu socjalnego *

lokalu zamiennego *

pod adresem ...........................................................................................................................................
Powód zmiany dotychczasowego najemcy: .......................................................................................
WYKAZ OSÓB ZGŁOSZONYCH DO WSPÓLNEGO ZAMIESZKANIA:
Lp.

Imię i nazwisko

Stopień
pokrewieństwa
(wobec
wnioskodawcy)

Data urodzenia

Źródło dochodu

wnioskodawca

Oświadczam, że wszystkie podane przeze mnie informacje są zgodne z prawdą. Przyjmuję do wiadomości, iż podanie nieprawdziwych
danych spowoduje pociągnięcie do odpowiedzialności karnej w trybie art. 233 k.k.
* właściwe zaznaczyć

........................................................
(podpis Wnioskodawcy / Wnioskodawców)

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 38/18 Burmistrza Miasta i Gminy Gniew

KARTA INFORMACYJNA
WNIOSEK O ZAWARCIE UMOWY NAJMU
z powodu zmiany dotychczasowego najemcy

POSTAWA PRAWNA:

art. 4 Ustawy z dnia 21 czerwca 2001r o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy
i o zmianie Kodeksu Cywilnego (Dz. U. z 2019 r., poz. 1182 z późn. zm.),

Uchwała Rady Miejskiej w Gniewie Nr XLIII/308/17 z dnia 28 grudnia 2017 r. w sprawie zasad
wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu gminy Gniew oraz wieloletniego
programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem gminy Gniew (Dz. Urz. woj. pom. z dnia
26.01.2018 r., poz. 315),

Zarządzenie Nr 38/18 Burmistrza Miasta i Gminy Gniew z dnia 6 kwietnia 2018 r. w sprawie
ustalenia wzoru druków wniosku o przydział / zamianę lokalu, wniosku o zawarcie umowy najmu z
powodu zmiany dotychczasowego najemcy.
WYMAGANE DOKUMENTY:

Wypełniony wniosek

Załączniki do wniosku
– dokumenty potwierdzające, uzasadniające złożenie wniosku (np. wyroki sądowe, akty zgonów)
MIEJSCE ZŁOŻENIA WNIOSKU:

Biuro Obsługi Klienta Inwest-Kom Sp. z o. o.

Biuro Obsługi Interesanta Urzędu Miasta i Gminy Gniew
OPŁATY:

Nie dotyczy
TERMIN ZAŁATWIENIA SPRAWY:

Wniosek rozpatrywany jest w terminie do 30 dni
PROWADZĄCY SPRAWĘ:

Inwest-Kom Sp. z o. o., tel. 058 535 23 31, 058 535 23 18

POBRANIE WNIOSKU:

Strona internetowa Inwest-Kom Sp. z o. o. www.inwest-kom.pl

Biuro Obsługi Klienta Inwest-Kom Sp. z o. o.

Strona internetowa Urzędu Miasta i Gminy Gniew www.gniew.pl, Biuletyn Informacji Publicznej

www.bipgniew.pl


Biuro Obsługi Interesanta Urzędu Miasta i Gminy Gniew;

UWAGI:
Zasady wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Gniew zostały określone
w Uchwale Rady Miejskiej w Gniewie Nr XLIII/308/17 z dnia 28 grudnia 2017 r. (Dz. U. woj. pom. z dnia
26.01.2018 r., poz. 315).

KLAUZULA INFORMACYJNA
Na podstawie art. 13 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 „RODO”)
informujemy, iż:
1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych przetwarzanych w Urzędzie Miasta i Gminy Gniew jest: Burmistrz
Miasta i Gminy Gniew, pl. Grunwaldzki 1, 83-140 Gniew.
2. W sprawach z zakresu ochrony danych osobowych mogą Państwo kontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych
pod adresem: Urząd Miasta i Gminy Gniew, pl. Grunwaldzki 1, pok. nr 105, 83-140 Gniew, tel. (58) 530-79-73.
3. Dane osobowe będą przetwarzane w celu realizacji obowiązków prawnych ciążących na Administratorze.
4. Dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji ww. celu z uwzględnieniem okresów
przechowywania określonych w przepisach odrębnych, w tym przepisów archiwalnych.
5. Postawą prawną przetwarzania danych jest art. 6 ust. 1 lit. c) ww. Rozporządzenia.
6. Odbiorcami Pani/Pana danych będą podmioty, które na podstawie zawartych umów przetwarzają dane osobowe
w imieniu Administratora.
7. Osoba, której dane dotyczą ma prawo do:
1) dostępu do treści swoich danych oraz możliwości ich poprawiania, sprostowania, ograniczenia przetwarzania, a także
- w przypadkach przewidzianych prawem - prawo do usunięcia danych i prawo do wniesienia sprzeciwu wobec
przetwarzania Państwa danych,
2)wniesienia skargi do organu nadzorczego w przypadku, gdy przetwarzanie danych odbywa się z naruszeniem
przepisów powyższego rozporządzenia tj. Prezesa Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.
Ponadto informujemy, iż w związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych nie podlega Pan/Pani decyzjom,
które się opierają wyłącznie na zautomatyzowanym przetwarzaniu, w tym profilowaniu, o czym stanowi art. 22
ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych.

Oświadczam, iż zapoznałam/em się z powyższą klauzulą.

…………………………………………
(czytelny podpis)

W celu umożliwienia realizacji niniejszego wniosku wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych
zgodnie z:
1. Rozporządzeniem 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.
2. Ustawą z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2019r., poz. 1781 z późn. zm.)

…………………………………………
(czytelny podpis)

