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Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 190/B/2018
Burmistrza Strzegomia z dnia 26 lipca 2018 r.

…………………………………………………………

Strzegom, dnia ………………………

(imię i nazwisko wnioskodawcy)

…………………………………………………………
…………………………………………………………
(adres zamieszkania /do korespondencji)

…………………………………………………………

(numer telefonu do kontaktu/ adres e-mail)

Urząd Miejski
Wydział Gospodarki Lokalowej
Rynek 38
58-150 Strzegom
WNIOSEK
O ZAMIANĘ LOKALU Z MIESZKANIOWEGO ZASOBU GMINY STRZEGOM
1. Dane dotyczące zajmowanego lokalu mieszkalnego :
I pokój o pow. ………. m ², II pokój o pow. …….… m², III pokój o pow. ……..… m²,
kuchnia o pow. ……..… m², przedpokój o pow. ……..… m², łazienka o pow. ………… m²
Ogółem powierzchnia użytkowa lokalu wynosi ………………………………………………… m²,
w tym powierzchnia mieszkalna ……………………………………. m².
Pomieszczeniem przynależnym do lokalu jest;
…………………………………………………….……………….. o pow. …………………………………… m²,
………………………………………………………….………….. o pow. ………………………………….… m².
2. Lokal wyposażony jest w urządzenia: (właściwe podkreślić)
- instalacje wodociągowo – kanalizacyjne,
- wc
- gaz
- ogrzewanie piecowe, centralne etażowe, centralne z kotłowni
- …………………………………………………………………………………………………………………………..….
3. Lokal mieszkalny jest własnością (właściwe podkreślić)
- Gminy Strzegom
- Spółdzielni mieszkaniowej
- Zakładu pracy
- Własnościowe ………………………………………………………..……………………………………….
4. Lokal mieszkalny stanowi budownictwo: stare, nowe.
5. Lokal mieszkalny położony jest na kondygnacji ……………………………………………………... .
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6. Potwierdzenie o niezaleganiu w opłatach za czynsz, za lokal mieszkalny
……………………………………………………………………………………………………………………………… .
…………………………………….………………..……………………………

(podpis osoby potwierdzającej informację o lokalu - administracja lokalu)

7. Osoby zamieszkałe – zameldowane w lokalu wnioskodawcy (podać datę urodzenia
i stopień pokrewieństwa) - potwierdzenie przez Ewidencję Ludności w Urzędzie
Miejskim
Imię i nazwisko

data urodzenia/PESEL – stopień pokrewieństwa

……………………………

…………………….……………………………………………………..

……………………………

……………………………………….…………………………………..

……………………………

…………………………………….……………………………………..

……………………………

………………………………….…………….…………………………..

……………………………

………………………………….………….……………………………..
………….……………………………………….
(potwierdzenie przez Ewidencję Ludności)

8. Wskazanie osoby zainteresowanej zamianą lokalu (nazwisko i imię oraz adres
zamieszkania)
……………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………….…………………………………………………
9. Uzasadnienie zamiany: ………………………….……………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………………………………………….
1. ………………………………………………………
(podpis wnioskodawcy)

………………………………………
(numer telefonu)

10.

Oświadczenie: (Wypełnia

2. …………………………………….………………
(podpis współmałżonka lub innych osób
posiadających tytuł prawny do lokalu)

wnioskodawca oraz współmałżonek)

Ja, ……………………………………………………… oświadczam, że posiadam/nie posiadam*
tytułu prawnego do lokalu/budynku* położonego w
……………………………………………………………………………………………………………………….…… .
……………………………………………………………………………
(data i podpis)
- niepotrzebne skreślić
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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 (Dz. Urz. UE. L Nr 119, str. 1 z późn. zm.) informuję, że:
1. Administratorem Pani/Pana danych jest Urząd Miejski w Strzegomiu reprezentowany przez Burmistrza Strzegomia
z siedzibą Urząd Miejski Rynek 38, 58 – 150 Strzegom.
2. Inspektorem ochrony danych w Urzędzie Miejskim w Strzegomiu jest Pan Tomasz Wadas.
Kontakt do inspektora ochrony danych adres e-mail: iodo@amt24.biz
3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane są w celu realizacji wniosku o zamianę lokalu z mieszkaniowego zasobu
Gminy Strzegom na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a i c RODO oraz art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990r.
o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2020r. poz. 713), a także § 13, §14 i § 15 Uchwały nr 83/08 Rady Miejskiej
w Strzegomiu z dnia 22 grudnia 2008 r. w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego
zasobu Gminy Strzegom oraz na podstawie Zarządzenia Nr 190/B/2018 Burmistrza Strzegomia z dnia 26 lipca
2018 r. w sprawie umożliwienia zamiany lokalu mieszkalnego będącego własnością Gminy Strzegom, na inny lokal
mieszkalny będący w jej dyspozycji lub lokal prywatny.
4. Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą przez okres 5 lat, od ostatecznego zakończenia sprawy lub,
w przypadku zawarcia umowy najmu 10 lat od dnia wykupu lokalu przez najemcę oraz ekspertyzę archiwalną
właściwego Archiwum Państwowego.
5. Ma Pani/Pan prawo do:
- dostępu do treści swoich danych;
- żądania sprostowania lub usunięcia swoich danych;
- żądania ograniczenia przetwarzania;
- wniesienia sprzeciwu;
- cofnięcia zgody na przetwarzanie, jeśli dokonuje się ono na podstawie dobrowolnej zgody (nie wpływa to
wszakże na legalność przetwarzania danych między udzieleniem zgody a jej cofnięciem).
6. Ma Pani/Pan prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych, gdy uzna Pani/Pan, że
przetwarzanie dotyczących Pani/Pana danych osobowych narusza przepisy ustawy o ochronie danych osobowych
z dnia 10 maja 2018 r. (Dz. U. z 2019r. poz. 1781).
7. Urząd Miejski w Strzegomiu nie prowadzi zautomatyzowanego przetwarzania danych w formie profilowania.
8. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych w zakresie imię i nazwisko, adres zamieszkania, adres
zameldowania, stopień pokrewieństwa jest obligatoryjne. Nie podanie ww. danych skutkować będzie brakiem
możliwości rozpatrzenia wniosku o zamianę lokalu z mieszkaniowego zasobu Gminy Strzegom realizacji wniosku.
9. Dane osobowe nie będą przekazywane do państw trzecich.

Burmistrz Strzegomia
Zbigniew Suchyta

Oświadczenie wnioskodawcy:
Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych w zakresie:
- adres e-mail do celów kontaktowych
TAK

NIE

- numer telefonu do celów kontaktowych
TAK

NIE

…………………………………………………
(data i podpis wnioskodawcy)
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