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 Polkowice, dnia ......................................... 

 .......................................................................................  
(wnioskodawca) 

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

Ulica .............................................................................. 

Miejscowość  ................................................................. 

Telefon  ......................................................................... 

 
 

Polkowickie Przedsiębiorstwo      
Komunalne 

            ul. 3 Maja 51 
59-100 Polkowice 

 

 

WNIOSEK 
w sprawie wykupu mieszkania komunalnego 

 
Niniejszym składam ofertę wykupu lokalu mieszkalnego, położonego 

 

................................................................................................................................................................................................., 
(adres) 

 
którego jestem głównym najemcą. 

1) Informuję, iż posiadam zaległości czynszowe: tak-nie* (liczba miesięcy, kwota)  

 

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

2) Załącznik: 
 
Kserokopia obowiązującej umowy najmu 

 

Oświadczam, iż znane mi są zasady sprzedaży mieszkań komunalnych określone w uchwale 
Nr XIII/141/08 Rady Miejskiej w Polkowicach z dnia 15 lutego 2008 r. w sprawie zasad gospodarowania 
nieruchomościami stanowiącymi własność Gminy Polkowice (Dz. Urz. Woj. Doln. z 2008 r. Nr 69 poz. 863 
ze zm.) 
Proszę o rozłożenie zapłaty ceny lokalu na raty: tak, nie* 
*) niepotrzebne skreślić 
 

........................................................ 
           (Podpis wnioskodawcy) 
 
 

Potwierdzenie danych przez Dział Dochodzenia Należności i Rozrachunków . 

 
Potwierdzenie umowy najmu przez Administratora. 
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Klauzula informacyjna z zakresu ochrony danych osobowych 
1. Administrator Pani/Pana danych: Polkowickie Przedsiębiorstwo Komunalne z siedzibą         

w Polkowicach przy ul. 3-go Maja 51, tel. 76 746 90 20. 
2. Inspektor Ochrony Danych: we wszelkich sprawach związanych z ochroną danych możesz 

kontaktować się pod adresem: iod@ppk.polkowice.pl oraz nr telefonów: 728706901, 
667941610 

3. Cele przetwarzania |  podstawa prawna 
 Dane przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c) RODO w związku z ustawą z dnia 

21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami oraz uchwałą Rady Miejskiej                 
w Polkowicach z dnia 15 lutego 2008 r. nr Nr XIII/141/08  w sprawie zasad gospodarowania 
nieruchomościami stanowiącymi własność Gminy Polkowicew; ustawą z dnia 14 lipca 1983 
r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach celu: 

 przyjęcie i rozpatrzenie wniosku o wykup mieszkania komunalnego;  
 wykonania operatu szacunkowego przez rzeczowznawcę  
 archiwizacji danych 

 Dane przetwarzane będą także na podstawie zgody w celu kontaktu na podany numer 
telefonu w sprawach związanych z wykupem mieszkania mieszkania. 

 Dane przetwarzane będą po pozytywnym rozpatrzeniu wniosku w celu zawarcia umowy 
notarialnej o wykup mieszkania na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b) RODO – 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  

4. Okres przchowywania: Dane przechowywane będą przez okres wynikający z ustawy              
o narodowym zasobie archiwalnym. Wniosek przechowywany będzie przez 5 lat od czasu 
wykupu mieszkania 

5. Odbiorcy:  
• podmioty z którymi administrator zawarł umowy powierzenia,  
• rzeczoznawca wykonujący operaty szacunkowe w zakresie imienia i nazwiska oraz numeru 

telefonu, 
• Notariusz 

6. Przysługujące Pani/Panu prawa:  
• Prawo żądania dostępu do danych 
• Prawo żądania sprostowania danych 
• Prawo żądania usunięcia danych 
• Prawo żądania ograniczenia przetwarzania 
• Prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego - Urząd Ochrony Danych Osobowych 
ul. Stawki 2 00-193 Warszawa  
7. Obowiązek podania danych: Podanie danych jest niezbędne przyjęcia wniosku o wykup 

lokalu oraz wykonania operatu szacunkowego. Podanie danych takich jak numer telefonu, 
adres e-mail jest dobrowolne.  

8. Informacja o możliwości wycofania zgody: w przypadku danych podanych dobrowolnie 
przysługuje Pani/Panu prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie, bez wpływu na 
zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem 

 


