
Załącznik Nr 1 

do Zarządzenia Nr 186/W/2022 

Burmistrza Połczyna-Zdroju 

z dnia 02 lutego 2022 r.  

 

Połczyn-Zdrój, dnia …………………………… 

 

Najemca: 

Imię …………………………………….. 

Nazwisko ………………………………. 

ul. ………………………………………. 

miejscowość ……………………………. 

Nr tel. kontaktowego…………………… 

 

Współnajemca: 

Imię …………………………………….. 

Nazwisko ………………………………. 

ul. ………………………………………. 

miejscowość ……………………………. 

 

 

 

 

Burmistrz Połczyna-Zdroju 

Plac Wolności 3-4 

78-320 Połczyn-Zdrój 
 

Uprzejmie proszę o sprzedanie najmowanego lokalu mieszkalnego wraz z pomieszczeniami 

oraz częściami wspólnymi budynku i przynależnego udziału w gruncie położonego  

w …………………………….…………. przy ul. …………..……………………………..…. . 

 

Wyrażam / nie wyrażam zgodę na (niepotrzebne skreślić): 
na przetwarzanie moich danych osobowych zgodnie z art. 6 ust. 1 lit a 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 (Dz. Urz. UE L 119, s. 1), zwanego RODO oraz wykorzystanie mojego wizerunku w celu 

promocji Gminy Połczyn-Zdrój zgodnie z art. 81 ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych z dnia  

4 lutego 1994 r. (Dz.U.2018.1191 t.j. ze zm.). 

 

      Uprzedzony/uprzedzeni o odpowiedzialności karnej z art. 233 ustawy z dnia 6 czerwca 

1997 r. - Kodeks karny (Dz. U. z 2021 r. poz. 2345 ze zm.) oświadczam/oświadczamy, że nie 

jestem/nie jesteśmy i nie byłem/nie byliśmy w okresie ostatnich 5 lat, licząc do dnia złożenia 

niniejszego wniosku, właścicielem/właścicielami lub współwłaścicielem/współwłaścicielami 

nieruchomości przeznaczonej na cele mieszkaniowe, położonej na terenie powiatu 

świdwińskiego oraz powiatów ościennych. 

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

          data i podpis najemcy           data i podpis współnajemcy 

 

 

 

 



Opinia Zarządcy Budynku: 

Lokal mieszkalny o powierzchni użytkowej  .......  ............................  m2, znajduje się na parterze, 

 .............. piętrze, poddaszu i składa się z ................................................................................................ 

Do lokalu przynależy ..................................................... o powierzchni użytkowej ......................... m2 

oraz ............................................................ ….  

Informacja o stanie technicznym budynku, w którym znajduje się lokal mieszkalny, w tym termin 

przeprowadzenia remontu części wspólnych budynku, koszt remontu, rodzaj finansowania 

(kredyt, gotówka)  ....................................................................................................................................  

……………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………

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

  

 Umowa najmu została podpisana w dniu  ..............................................  i została zawarta na czas 

 nieokreślony/określony do dnia ........................................................  

Najemca reguluje/nie reguluje czynsz na bieżąco. 

 Kaucja została wpłacona przez najemcę w roku ............................. w kwocie .............................. zł. 

 Inne uwagi ................................................................................................................... ………………. 

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

 

 

……………………………….……… 

(data i podpis) 

 

 

Opinia Wydziału Komunalnego i Ochrony Środowiska Urzędu Miejskiego w Połczynie-

Zdroju 

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………… 

 
……………………………………… 

(data i podpis) 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Klauzula informacyjna 

Zgodnie z 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) (Dz. Urz. UE L 119.1 z 04.05.2016) informuję, że: 

1) administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Burmistrz Połczyna-Zdroju z siedzibą w Urząd Miejski 

w Połczynie-Zdroju, Plac Wolności 3-4, 78-320 Połczyn-Zdrój; 

2) Burmistrz Połczyna-Zdroju wyznaczył Inspektora ochrony danych w Urzędzie Miejskim w Połczynie- 

Zdroju, z którym można się skontaktować poprzez adres e-mail: iod@polczyn-zdroj.pl; 

3) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji ustawowych zadań urzędu oraz 

wykorzystaniu wizerunku w celu promocji Gminy Połczyn-Zdrój - na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a i b 

ROZPORZĄDZENIE 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) i zgodnie z art. 81 ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych z dnia 4 lutego 

1994 r. (Dz.U. z 2021 r. poz. 1062); 

4) Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą w czasie określonym przepisami prawa, zgodnie  

z instrukcją kancelaryjną; 

5) odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych 

osobowych na podstawie przepisów prawa; 

6) posiada Pani/Pan prawo do żądania od administratora dostępu do swoich danych osobowych, prawo do ich 

sprostowania lub ograniczenia przetwarzania; 

7) ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego; 

8) Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane poza teren Polski/UE/Europejskiego Obszaru 

Gospodarczego; 

9) podanie danych osobowych jest obligatoryjne w celu realizacji wniosku i wykonania umowy nabycia  

od Gminy Połczyn-Zdrój lokalu mieszkalnego, a ich zakres został określony w obowiązujących przepisach 

prawa: 

- Ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (Dz.U.2020 r. poz. 1740 ze zm.); 

- Uchwała Nr XXII/238/2020 Rady Miejskiej w Połczynie-Zdroju z dnia 19 lutego 2020 r. w sprawie 

ustalenia zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu gminy Połczyn-

Zdrój(Dz. Urz. Województwa Zachodniopomorskiego z 2020 r. poz. 1462; 

- Uchwała Nr XXVIII/329/2020 Rady Miejskiej w Połczynie-Zdroju z dnia 20 września 2020 r. 

zmieniająca Uchwałę Nr XXII/238/2020 Rady Miejskiej w Połczynie-Zdroju z dnia 19 lutego 2020 r.  

w sprawie ustalenia zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu gminy 

Połczyn - Zdrój (Dz. Urz. Województwa Zachodniopomorskiego z 2020 r. poz. 4775;   

- Uchwała NR XLI/340/2002 Rady Miejskiej w Połczynie-Zdroju z dnia 30 stycznia 2002 r. w sprawie 

ustalenia zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Połczyn- 

Zdrój; 

- Uchwała NR XLVI/551/2022 Rady Miejskiej w Połczynie-Zdroju z dnia 19 stycznia 2022 r. w sprawie 

określenia zasad sprzedaży lokali mieszkalnych oraz nieruchomości zabudowanych domami 

jednorodzinnymi stanowiących własność Gminy Połczyn-Zdrój na rzecz najemców i warunków 

udzielania bonifikat oraz wysokości stawek procentowych; 

10) w pozostałym zakresie podanie danych osobowych jest dobrowolne. 

mailto:iod@polczyn-zdroj.pl

