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Nieruchomości – Brzeziny Sp. z o. o. 
ul. W. Roździeńskiego 2a 
41-946 Piekary Śląskie   
 
Dane wnioskodawcy:   

............................................................................................... 
Imię i nazwisko wnioskodawcy                       
 

............................................................................................................................................................. 
Adres zamieszkania - ulica, nr domu, nr mieszkania, kod pocztowy, miejscowość 
 

............................................................................................................................................................. 
Adres  korespondencyjny - ulica, nr domu, nr mieszkania, kod pocztowy, miejscowość  
(wypełnić, gdy adres jest inny niż adres zamieszkania) 

 

............................................................................................. 
PESEL 

............................................................................................. 
Nr telefonu     

WNIOSEK 
o zawarcie Umowy najmu lokalu - dla wymienionych osób: 

L.p. Imię i nazwisko Stopień pokrewieństwa Data urodzenia 

1.   Wnioskodawca  

2.     

3.     

4.     

5.     

6.     

7.     

8.     

 
Dochody razem wynoszą: .......................................................... netto miesięcznie.  

Posiadam / nie posiadam*) tytuł najmu / własności*) lokalu mieszkalnego.  

Prośbę motywuję następująco:……………………………………………………………………………………………………………. 

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

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

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

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

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

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….… 
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Dotychczasowe warunki mieszkaniowe wnioskodawcy:  

Głównym najemcą / właścicielem *) mieszkania jest: .............................................................................  

Pow. ogólna mieszkania: .............. Ilość zam. osób .............. Ilość pokoi .......... Kuchnia ........................  

Łazienka......................WC......................Ogrzewanie..............................CWU.................Gaz…................

Umowa najmu zawarta dn. .......................... na czas ............................................................................... 

na podstawie uchwały/decyzji*) nr ....................................................... z dnia ........................................  

Stan zadłużenia lokalu ..............................................................................................................................  

W przypadku lokalu własnościowego – Akt notarialny Nr ……….…………..… z dnia ………………..……………….  

Dotychczasowe warunki mieszkaniowe współmałżonka:  

Głównym najemcą / właścicielem *) mieszkania jest: ..............................................................................  

Pow. ogólna mieszkania: .............. Ilość zam. osób .............. Ilość pokoi .......... Kuchnia .........................  

Łazienka......................WC......................Ogrzewanie..............................CWU.................Gaz…................ 

Umowa najmu zawarta dn. .......................... na czas ............................................................................... 

na podstawie uchwały/decyzji*) nr ....................................................... z dnia ........................................  

Stan zadłużenia lokalu ..............................................................................................................................  

W przypadku lokalu własnościowego – Akt notarialny Nr …………………..… z dnia ………………………………….  

Potwierdzam zgodność danych dotyczących warunków zamieszkania: 

..............................................................     …………………………………………………………. 
Podpis wnioskodawcy          Podpis współmałżonka wnioskodawcy 
 
 
 

 

       ….…………………………………………………………. 
  Pieczęć i podpis Zarządcy / Właściciela lokalu* 

*niepotrzebne skreślić  

OŚWIADCZENIE WNIOSKODAWCY: 

Oświadczam, że zapoznałem/am się Regulaminem zawierania umów najmu lokali mieszkalnych w zasobach 

spółki Nieruchomości – Brzeziny Sp. z o. o.” oraz ze stanem technicznym lokalu mieszkalnego znajdującego się 

w …………………………….…………………………….… przy ulicy ………………………………………………………..……. Nr budynku 

……...………. / Nr lokalu ……………………..…..  

OŚWIADCZENIE WNIOSKODAWCY: 

Ja niżej podpisany/na, jestem świadomy/ma odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia.  
(Art. 233 § 1 Kodeksu Karnego Dz. U. z 2020 r. poz. 1444, 1517, z 2021 r. poz. 1023). 

 
 
 

..............................................................   
Podpis wnioskodawcy 
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ZAŁĄCZNIKI WYMAGANE DO WNIOSKU: 
 
1. W przypadku zamieszkiwania w lokalu własnościowym – kopię aktu notarialnego oraz zaświadczenie z Urzędu Miasta 

zaświadczające, iż wnioskodawca i współmałżonek nie jest płatnikiem podatku od w/w nieruchomości.  

2. Zaświadczenie o wysokości dochodów osiąganych przez osoby występujące z wnioskiem w okresie 3 miesięcy 

poprzedzających złożenie wniosku. 

3. W przypadku posiadania emerytury, renty, zasiłków, alimentów i innych źródeł dochodów należy dołączyć kserokopie 

decyzji ZUS, MOPR lub stosownych zaświadczeń. 
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KLAUZULA INFORMACYJNA O PRZETWARZANIU DANYCH  OSOBOWYCH DLA WNIOSKODAWCÓW 

 

Wykonując obowiązek wynikający z art. 13 RODO - Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady 

(UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r w sprawie ochrony osób fizycznych w związku  

z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz 

uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO), które obowiązuje od 25 maja 2018 r. informuję, że: 

 

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest spółka Nieruchomości -Brzeziny Sp.  
z o.o., ul. Roździeńskiego 2 A, 41- 946 Piekary Śląskie zarejestrowana w Rejestrze 
Przedsiębiorców prowadzonym przez Sąd Rejonowy w Gliwicach, X Wydział Gospodarczy 
Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000663392 posiadającą numer NIP 
4980266392 oraz REGON 366589650, kapitał zakładowy  5 865 000,00 zł w całości opłacony, tel. 
(32) 668 66 81; strona internetowa pod adresem: https://www.nieruchomosci-
brzeziny.piekary.pl/; adres e-mail: biuro@n-b.piekary.pl. 

2. Kontakt w sprawach związanych z ochroną danych osobowych: 

 Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym można się skontaktować pod 
adresem  e-mail: iod@gmainvest.pl, lub   

 pisemnie na adres siedziby Administratora: Nieruchomości -  Brzeziny Sp. z o.o., 41-946 
Piekary Śląskie, ul. Walentego Roździeńskiego 2A z dopiskiem IOD. 

3. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane  w celach:  
a) dla prawidłowego procesu rozpatrywania i kontroli wniosków o najem lokali mieszkalnych do 

remontu na koszt przyszłego najemcy oraz lokali przeznaczonych do najmu bezpośredniego 
wchodzących w skład zasobów zarządzanych przez Spółkę Nieruchomości – Brzeziny Sp. z o. 
o. w Piekarach Śląskich na podstawie art. 6 ust.1 lit c i e, 

b) prowadzenia spraw związanych z ubieganiem się przez Panią/Pana o najem lokalu 
mieszkalnego, zawarcia umowy o wykonanie remontu lokalu mieszkalnego / umowy najmu 
lokalu mieszkalnego.   

4. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane w okresie niezbędnym do realizacji celu,  
o którym mowa w pkt.3. Po zrealizowaniu tego celu dane osobowe będą przechowywane przez  
okres, w  którym umowa najmu będzie wykonywana oraz do czasu upływu terminu przedawnienia 
roszczeń wynikających z przepisów kodeksu cywilnego jak również przez okres 5 lat licząc od 
końca roku kalendarzowego w którym nastąpiło rozwiązanie umowy. W przypadku nie zawarcia 
umowy najmu lokalu mieszkaniowego przez okres 5 lat. 

5. Pani / Pana dane mogą być ujawniane, udostępniane podmiotom i osobom upoważnionym na 
podstawie przepisów prawa.  

6. Pani/Pana dane nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu. 
Dane nie będą przekazywane do Państwa trzeciego. 

7. Ma Pan/Pani prawo do dostępu do swoich danych osobowych, do ich poprawiania, uzupełniania, 
do żądania ograniczenia przetwarzania Pani/Pana danych.  

8. Jeżeli uzna Pan/Pani, że Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane niezgodnie z wymogami 
prawa ma Pani/Pan prawo wnieść skargę do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu 
Ochrony Danych Osobowych, Adres Urząd Ochrony Danych Osobowych ul. Stawki 2, 00-193 
Warszawa. 

9. W zakresie danych wymaganych w formularzu wniosku podanie przez Panią/Pana danych 
osobowych jest warunkiem ustawowym. Niepodanie danych uniemożliwia Administratorowi 
realizację celów wskazanych w pkt. 3. W zakresie danych niewymaganych w formularzu wniosku 
podanie przez Panią/ Pana  danych jest dobrowolne. 

https://www.nieruchomosci-brzeziny.piekary.pl/
https://www.nieruchomosci-brzeziny.piekary.pl/
mailto:biuro@n-b.piekary.pl
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