
………………………………………………………… 
miejscowość, data 

 

(formularz wypełnić drukowanymi literami) 

Wnioskodawca: 

Imię/ona i nazwisko: ……………………………………………………………………………………………………… 

Imiona rodziców: ojca ………………………………………….matki …………………………………………………. 

Seria i numer dowodu osobistego : ……………………………………………………………………………………. 

NIP …………………………………………………………..PESEL ……………………………………………………. 

Adres: ……………………………………………………………………………………………………………………….. 

 

Współmałżonek: 

Imię/ona i nazwisko: ……………………………………………………………………………………………………… 

Imiona rodziców: ojca ………………………………………….matki …………………………………………………. 

Seria i numer dowodu osobistego : …………………………………………………………………………………….. 

NIP …………………………………………………………..PESEL ……………………………………………………. 

Adres: ……………………………………………………………………………………………………………………….  

 

Kontaktowy numer telefonu: ………………………………………………………………………………………….. 

Wiosek o wykup lokalu mieszkalnego 

Wnoszę o wykup lokalu komunalnego zajmowanego przeze mnie na podstawie umowy 
najmu, mieszczącego się: 

…………………………………………………………………………………………………………. 
(miejscowość, ulica, numer budynku) 

Oświadczam/y, ze nie jestem/śmy właścicielami innego lokalu mieszkalnego 

/podpis wnioskodawcy/ 

 

Potwierdzenie przez Komunalny Zakład Usługowo Handlowy Sp. z o.o. o nie zaleganiu przez najemców lokalu z 
zapłatą opłat wynikających z umowy najmu: 
 
……………………………………………………………………………………………………………………………….. 

 

 

……………………………………………………………….. 

/podpis właściwego pracownika KZUH Sp. z o.o./ 

Załącznik: 

1. Kserokopia umowy najmu lokalu. 

Zarejestrowano:  
 

Burmistrz Drawna 

Ul. Kościelna 3 

73-220 Drawno 



KARTA INFORMACYJNA  

WNIOSEK O WYKUP LOKALU MIESZKALNEGO 

PODSTAWA PRAWNA: 

• Art. 34 ust. 1, pkt. 3, Ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz. U. z 2020 
r. poz. 1990). 

• Uchwała nr XXV/148/2020 Rady Miejskiej w Drawnie z dnia 24 listopada 2020 r. w sprawie zasad sprzedaży   
na rzecz najemców lokali mieszkalnych stanowiących własność Gminy Drawno.    

• Uchwała nr XXVI/156/2020 Rady Miejskiej w Drawnie z dnia 4 grudnia 2020 r. w sprawie zmieniająca uchwałę 
nr XXV/148/2020 Rady Miejskiej w Drawnie z dnia 24 listopada 2020 r. w sprawie zasad sprzedaży na rzecz 
najemców lokali mieszkalnych stanowiących własność Gminy Drawno. 

 

WYMAGANE DOKUMENTY: 
• wypełniony wniosek 

• kserokopia umowy najmu 

 

MIEJSCE ZŁOŻENIA WNIOSKU: 

• Urząd Miejski w Drawnie, ul. Kościelna 3, 73-220 Drawno 

 

OPŁATY: 

• Nie dotyczy 

 

TERMIN ZAŁATWIENIA SPRAWY: 

• 60 dni 

 

PROWADZĄCY SPRAWĘ: 

• Referat Planowania, Inwestycji i Ochrony Środowiska Urzędu Miejskiego w Drawnie  

pok. nr 5, tel. 664770694  

• Kierownik Referatu, pok. 4a, tel. 728819379 

 

TRYB ODWOŁAWCZY: 

• Nie dotyczy 

 

POBRANIE WNIOSKU: 

• Strona internetowa Urzędu Miejskiego w Drawnie https://bip.drawno.pl/  

• Referat Planowania, Inwestycji i Ochrony Środowiska Urzędu Miejskiego w Drawnie 

 

UWAGI: 

• Termin załatwienia sprawy uzależniony jest od: sporządzenia inwentaryzacji w przypadku jej braku oraz 

operatu szacunkowego; 

• Wybór notariusza dokonuje się w formie oświadczenia dołączonego do informacji o warunkach wykupu 

lokalu; 

• Protokół uzgodnień stanowi podstawę do zawarcia aktu notarialnego; 

• Wpłaty za lokal mieszkalny dokonuje się do dnia zawarcia aktu notarialnego (włącznie). 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://bip.drawno.pl/


 

 

 
KLAUZULA INFORMACYJNA 

o przetwarzaniu danych osobowych 

w Urzędzie Miejskim w Drawnie 

  

 

 
Na podstawie 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 („RODO”) uprzejmie informujemy: 

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Urząd Miejski w Drawnie reprezentowany przez 
Burmistrza Drawna z siedzibą w Drawnie, ul. Kościelna 3, 73-220 Drawno, tel.: (95) 768 21 11, adres 
e-mail: poczta@drawno.pl. 

2. Jeżeli ma Pani/Pan pytania dotyczące sposobu i zakresu przetwarzania Pani/Pana danych 
osobowych w zakresie działania Urzędu Miejskiego w Drawnie, a także przysługujących Pani/Panu 
uprawnień, może Pani/Pan skontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych w Urzędzie Miejskim w 
Drawnie za pośrednictwem poczty elektronicznej: pjackiewicz@drawno.pl, pod numerem telefonu: 
664 773 699 lub pisemnie na adres Administratora Danych. 

3. Administrator danych osobowych będzie przetwarzać Pani/Pana dane osobowe w celu: 
• wykonywania zadań realizowanych w interesie publicznym należących do zadań własnych gminy 

lub gminie zleconych i powierzonych; 
• wykonywania zadań w ramach sprawowania władzy publicznej powierzonej Burmistrzowi; 
• prowadzenia postępowania w sprawach indywidualnych należących do właściwości Burmistrza; 
• wypełniania obowiązków prawnych ciążących na Burmistrzu; 
• wykonywania umów, których Pani/Pan jest stroną lub podejmowania działania na Pani/Pana 

żądanie przed zawarciem umowy. 
4. Podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych będzie odpowiednio: 

• niezbędność do wykonywania umowy zawartej z Panią/Panem; 
• niezbędność do wypełniania obowiązku prawnego ciążącego na administratorze – znajdującego 

oparcie w przepisach prawa powszechnie obowiązującego; 
• niezbędność do wykonywania zadania realizowanego w interesie publicznym lub w ramach 

sprawowania władzy publicznej powierzonej Burmistrzowi; 
• Pani/Pana zgody – w przypadku przetwarzania danych, których przetwarzanie nie znajduje 

oparcia w przepisach prawa powszechnie obowiązującego. 
5. W związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych w celach wskazanych w pkt. 3 dane te 

mogą być przekazywane do: Urzędów i innych podmiotów upoważnionych do odbioru Pani/Pana 
danych osobowych na podstawie odpowiednich przepisów prawa, podmiotów wykonujących w imieniu 
i na rzecz Urzędu pośrednictwo w czynnościach Urzędowych lub czynności faktyczne związane z 
czynnościami Urzędowymi lub innych podmiotów świadczących usługi w imieniu i/lub na rzecz Urzędu. 

6. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego lub organizacji 
międzynarodowych. 

7. Pani/Pana dane będą przechowywane przez czas określony przepisami prawa, a w przypadku 
wyrażenia zgody na przetwarzanie danych osobowych do czasu jej cofnięcia. 

8. W związku z przetwarzaniem przez Urząd Pani/Pana danych osobowych, ma Pani/Pan prawo do: 
dostępu do swoich danych; ich sprostowania/poprawienia; usunięcia, chyba, że ich przetwarzanie jest 
niezbędne dla realizacji celów określonych w pkt. 3; ograniczenia ich przetwarzania; przenoszenia 
danych oraz wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych. 

9. W przypadku, gdy przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie zgody, przysługuje 
Pani/Panu prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem 
przetwarzania. 

10. W przypadku powzięcia informacji o niezgodnym z prawem przetwarzaniu w Urzędzie Miejskim w 
Drawnie danych osobowych, przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego. 

11. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest obowiązkiem ustawowym, warunkiem zawarcia 
umowy bądź załatwienia indywidualnej sprawy. W przypadku niepodania danych osobowych nie będą 
mogły zostać zrealizowane względem Pani/Pana cele określone w pkt. 3. 

12. Pani/Pana dane osobowe nie będą podlegały zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym  
profilowaniu. 

 

mailto:poczta@drawno.pl
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