Załącznik nr 4

Gniezno, dnia .................................... r.

………………………………………
(pieczątka nagłówkowa wnioskodawcy/zarządcy

URZĄD MIEJSKI W GNIEŹNIE

Tel. kont...................................................

REFERAT DS. MIESZKANIOWYCH
UL. LECHA 6
62 - 200 GNIEZNO
wnioskodawca:
…………………………………………
…………………………………………
…………………………………………
pełnomocnik/zarządca/administrator:
………………………………….....................
………………………………………………..
……………………………………………….
WNIOSEK WIERZYCIELA O LOKAL SOCJALNY
w wyniku realizacji wyroku sądowego
art. 14 Ustawy z dn. 21 czerwca 2001o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie
gminy i o zmianie Kodeksu Cywilnego (tekst jednolity, Dz. U. 2016, poz. 1610 ze zm.)
Informuję, iż wyrokiem................................ w sprawie pod sygnaturą akt.......………………….
z dnia.................................ustalono iż......................................................................................................
.......................................................................................................................... zajmującemu/cej/ym*
obecnie

lokal

mieszkalny

położony

ul..............................................................................

ilość osób zamieszkujących ............................... w Gnieźnie, przysługuje prawo do lokalu
socjalnego.
Lp.

Imię i Nazwisko osób wymienionych w wyroku z prawem do lokalu socjalnego

1.
2.
3.
4.

1

5.
6.
7.
8.

W związku z powyższym na podstawie art. 4 ust. 3 oraz art. 14 ust. l i 2 ustawy z dnia
21 czerwca 2001 roku o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie
Kodeksu cywilnego (t.j. Dz. U. 2016, poz. 1610 ze zm.) zgłaszam/y wniosek o zapewnienie przez
gminę Miasto Gniezno lokalu socjalnego dla zobowiązanego/nej/nich.
Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zgodnie
z 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
(ogólne rozporządzenie o ochronie danych), publ. Dz. Urz. UE L Nr 119, s. 1 w celu
wnioskowania wierzyciela o lokal socjalny w wyniku realizacji wyroku sądowego.

Gniezno, dnia ………………….........

………………....................................................
(pieczątka i podpis wnioskodawcy/zarządcy)

Administratorem danych osobowych przetwarzanych ww. celu jest Gmina Miasto Gniezno.
Zgodnie z 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
(ogólne rozporządzenie o ochronie danych), publ. Dz. Urz. UE L Nr 119, s. 1 osobie, której dane
dotyczą przysługuje prawo:
1) żądania dostępu do danych osobowych;
2) sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania danych osobowych;
3) wniesienia sprzeciwu;
4) cofnięcia zgody w każdym momencie, jednak bez wpływu na zgodność z prawem
przetwarzania danych osobowych, którego dokonano na podstawie zgody przed jej
cofnięciem;
5) wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00 – 193
Warszawa.
Potwierdzam, że zapoznałam/-em się z treścią powyższego.

Gniezno, dnia ………………….........
Załączniki:

………………....................................................
(pieczątka i podpis wnioskodawcy/zarządcy)

poświadczona
kserokopia
prawomocnego
wyroku
sądowego
orzekającego
eksmisję
z prawem do lokalu socjalnego dla zobowiązanych,
- w przypadku gdy właściciela (wierzyciela) reprezentuje pełnomocnik, zarządca lub administrator - załączyć
pełnomocnictwo do zarządzania nieruchomością lub umowę na zarząd (administrowanie) budynkiem.
* niepotrzebne skreślić

Wniosek niekompletnie wypełniony i bez wymaganych załączników
zostanie pozostawiony bez rozpatrzenia.
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