
 

 
Bieruń, dnia …............................. 

 
…............................................. 
 
…............................................. 
           imię i  nazwisko 

 
ul. …............................…………. 
 
……………………………………………. 
 
tel. …....................................... 
(informacja nieobowiązkowa, ale usprawniająca procedowanie wniosku) 

 

          

 
Burmistrz Miasta Bierunia 

      
 
 
  Składam wniosek o wykup lokalu mieszkalnego nr …........  położonego w budynku przy  

ul. ...............................................    w Bieruniu, którego jestem  najemcą*. 

 

 

                                                                  

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

                                                                            podpis 

 

1. Oświadczam, że nie posiadam tytułu prawnego do całości lub części innego lokalu mieszkalnego 

stanowiącego odrębną nieruchomość, całości lub części domu mieszkalnego, nie przysługuje mi w całości 

lub części spółdzielcze własnościowe lub lokatorskie prawo do lokalu oraz nie korzystałem/am  

z bonifikaty przy nabyciu innego lokalu mieszkalnego z zasobu Gminy Bieruń. 

2. Oświadczam, że jestem zainteresowany/a wykupem lokalu mieszkalnego nr …......  położonego  

w budynku przy ul. ............................................... w Bieruniu oraz że zamierzam  przystąpić do negocjacji 

z Gminą Bieruń w dobrej wierze. Przyjmuję do wiadomości, że Gmina ponosi koszty związane  

z procedurą sprzedaży mieszkania, których zwrotu może się domagać w przypadku mojej 

nieuzasadnionej rezygnacji z wykupu. 

 

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

                                                                            Podpis 

 

*  w przypadku, gdy umowa najmu zawarta jest z dwoma osobami  wniosek winien być podpisany przez  najemców. 

 



 

 

 

KLAUZULA INFORMACYJNA 

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 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 rozporządzenia o ochronie danych) (Dz. Urz. 
UE L 119 z 4.05.2016, str.1), zwanego dalej rozporządzeniem 2016/679 informujemy, iż: 

1) Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Burmistrz Miasta Bierunia, Rynek 14, 43-150 Bieruń, 
tel. 32 3242400, e-mail: urzad@um.bierun.pl; 

2) Dane kontaktowe inspektora ochrony danych: Urząd Miejski w Bieruniu, Rynek 14, 43-150 Bieruń, e-mail: 
iod@um.bierun.pl; 

3) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu procedowania wniosku o wykup najmowanego lokalu 
mieszkalnego na podstawie: 

a) art. 6 ust. 1 lit. b) rozporządzenia 2016/679 przetwarzanie jest niezbędne do wykonania umowy, której 
stroną jest osoba, której dane dotyczą, lub do podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, 
przed zawarciem umowy, 

b) art. 6 ust 1 lit. e) rozporządzenia 2016/679 przetwarzanie jest niezbędne do wykonania zadania 
realizowanego w interesie publicznym lub w ramach sprawowania władzy publicznej powierzonej 
administratorowi; 

w związku z: 

a) ustawą z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami, 

b) ustawą z dnia 24 czerwca 1994 r. o własności lokali, 

c) ustawą z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny; 

4) Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazane wyłącznie podmiotom, które uprawnione są do ich 
otrzymania przepisami prawa np. notariusz, rzeczoznawca. Ponadto mogą być one ujawnione podmiotom, 
z którymi Burmistrz Miasta Bierunia zawarł umowę na świadczenie usług serwisowych dla systemów 
informatycznych wykorzystywanych przy ich przetwarzaniu; 

5) Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji celów przetwarzania, 
 a następnie przez okres ustalony zgodnie z Rozporządzeniem Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 
2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie 
organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych (sprzedaże lokali mieszkalnych archiwizowane są  
w oparciu o kategorię archiwalną A – wieczyście); 

6) Posiada Pani/Pan prawo do: 

a) dostępu do swoich danych osobowych; 

b) sprostowania swoich danych osobowych; 

c) usunięcia danych osobowych; 

d) ograniczenia przetwarzania danych osobowych; 

e) wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania; 

f) wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (na adres: Urząd Ochrony Danych 
Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa), gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych 
dotyczących Pani/Pana danych narusza przepisy rozporządzenia 2016/679; 

7) Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest warunkiem rozpatrzenia Pani/Pana wniosku, bez ich 
podania nie będzie możliwości procedowania wniosku o wykup lokalu mieszkalnego; 

8) Pani/Pana dane nie będą wykorzystywane do zautomatyzowanego podejmowania decyzji, w tym 
profilowania, o którym mowa w art. 22 ust. 1 i 4 rozporządzenia 2016/679. 

 

 


