
 Tarnów, dnia ………………………... 

Nr oferty WMK …………………….. 

 

 

Urząd Miasta Tarnowa 

Wydział Mieszkalnictwa 

 
OFERTA DO BANKU ZAMIANY MIESZKAŃ (OFERTA WAŻNA JEST PRZEZ 1 ROK OD DATY ZŁOŻENIA) 

 

DANE NAJEMCY   
Imię Nazwisko Nr telefonu 

Rodzaj uprawnień do lokalu (np. najem na czas nieoznaczony, spółdzielcze lokatorskie prawo do lokalu, najem w TBS, itp.)  

  

Tytuł prawny do lokalu (np. decyzja administracyjna, wyrok sądowy, umowa cywilnoprawna, itp.)  

 Właściciel /dysponent lokalu (nazwa osoby prawnej, jednostki organizacyjne wraz z siedzibą) 

 

DANE LOKALU  
Ulica Numer budynku Numer lokalu Piętro 

Kod pocztowy   Miejscowość Gmina 

 

STRUKTURA I POWIERZCHNIA UŻYTKOWA LOKALU  

 POMIESZCZENIE  POWIERZCHNIA (m2)  
 

POMIESZCZENIE 
POWIERZCHNIA (m2)  

 POKÓJ NR 1    KUCHNIA   

 POKÓJ NR 2    ŁAZIENKA / WC   

  

 POKÓJ NR 3    PRZEDPOKÓJ   

  

 POKÓJ NR 4  
  

 

BALKON  
  

  

 POKÓJ NR 5    POM. PRZYNALEŻNE    

 ŁĄCZNA POWIERZCHNIA   

 POKOI  

  

  CAŁKOWITA, ŁĄCZNA 

POWIERZCHNIA  

UŻYTKOWA LOKALU   

(z wyłączeniem powierzchni balkonu oraz 

pomieszczeń przynależnych)  

  

 

WYPOSAŻENIE I STAN TECHNICZNY LOKALU (należy zaznaczyć odpowiedni kwadrat)   

KUCHNIA / ANEKS KUCHENNY*     CENTRALNE OGRZEWANIE                 GAZ                                                      

ŁAZIENKA / ŁAZIENKA Z WC*         OGRZEWANIE ELEKTRYCZNE          BALKON / LOGGIA*                         

WC / WC NA KORYTARZU*               OGRZEWANIE GAZOWE                     WINDA                                                 

INSTALACJA WOD-KAN                    OGRZEWANIE PIECOWE                    INNE                  

STAN TECHNICZNY:  BARDZO DOBRY    DOBRY    DO REMONTU            

 
* odpowiednie zaznaczyć 

 



 

OPŁATY ZA UŻYTKOWANIE LOKALU I WYSTĘPUJĄCE (EWENTUALNIE) ZADŁUŻENIE  
 

Średnie miesięczne opłaty za użytkowanie lokalu  
(z wyłączeniem opłat za media tj. energię elektryczną, gaz, wodę, śmieci, itp.)  

 

 

Całkowita suma zadłużenia na dzień składania oferty  

 

WYMOGI, JAKIE POWINIEN SPEŁNIAĆ LOKAL UZYSKANY W WYNIKU ZAMIANY               
(należy zaznaczyć odpowiedni kwadrat)   

Powierzchnia (m2)  Ilość pokoi Kondygnacja Lokalizacja 

Wyposażenie lokalu: 
 

 

KUCHNIA / ANEKS KUCHENNY*          

 

CENTRALNE OGRZEWANIE                 

 

GAZ                                                  

 

ŁAZIENKA / ŁAZIENKA Z WC*               

 

OGRZEWANIE ELEKTRYCZNE          

 

BALKON / LOGGIA*                                   

 

WC / WC NA KORYTARZU*                              

 

OGRZEWANIE GAZOWE                   

 

 

WINDA                                            

 

INSTALACJA WOD-KAN                                 

 

OGRZEWANIE PIECOWE                              

 

INNE                                                

 

Oświadczam, iż wyrażam zgodę / nie wyrażam zgody* na: 

 przetwarzanie danych osobowych (z wyłączeniem danych dotyczących zadłużenia związanego z korzystaniem z lokalu mieszkalnego 

stanowiącego przedmiot oferty) zawartych w niniejszej ofercie; 

 przekazywanie danych w niej zawartych innym osobom posiadającym ofertę w Banku Zamiany Mieszkań; 

 opublikowanie oferty na stronie internetowej www.tarnow.pl w zakresie: adresu (bez wskazania nr mieszkania) i własności budynku, tytułu 

prawnego, struktury, wielkości i stanu technicznego mieszkania oraz preferencji dotyczących lokalu uzyskanego w wyniku zamiany. 

 

BRAK WYRAŻENIA ZGODY BĘDZIE UNIEMOŻLIWIAŁ UDOSTĘPNIENIE OFERTY INNYM OSOBOM 

 

 ......................................                    .................................................................................................  
 (data)                           (podpis osoby składającej ofertę)  

 

 

Dodatkowo oświadczam, iż wyrażam zgodę / nie wyrażam zgody* na: 

 przetwarzanie danych osobowych w powyższym zakresie również w zakresie danych dotyczących zadłużenia związanego z korzystaniem 

z lokalu mieszkalnego stanowiącego przedmiot oferty  

 

         ..................................                    ............................................................................................  
 (data)                                                                 (podpis osoby składającej ofertę)  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

* odpowiednie zaznaczyć 

 

 

http://www.tarnow.pl/


 

 

  

 

INFORMACJA ADMINISTRATORA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH  

  

 Zgodnie z art. 13 ust. 1−2 oraz art. 26 ust. 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27.04.2016 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, s. 1) – dalej RODO  

informujemy, że:  

1. Administratorem Twoich danych osobowych przekazanych w formularzu popierającym projekt jest Prezydent Miasta 

Tarnowa, zwany dalej: „Administratorem”. Możesz skontaktować się z administratorem za pośrednictwem powołanego przez 

niego inspektora ochrony danych, pisząc na adres:iod@umt.tarnow.pl  (pełne dane kontaktowe dostępne na stronie 

www.tarnow.pl zakładka RODO.  

2. Twoje dane będą przetwarzane w celu zamieszczenia oferty zamiany zajmowanego lokalu mieszkalnego na inny lokal 

mieszkalny oraz podawania ich do publicznej wiadomości dla celów oraz w zakresie niezbędnych do sporządzenia oferty 

związanej z zamianą mieszkania.  

3.  Dane po zrealizowaniu celu, dla którego zostały zebrane, będą przetwarzane do celów archiwalnych i przechowywane                            

w czasie określonym przepisami prawa. 

4. W każdej chwili przysługuje Ci prawo do wycofania zgody na przetwarzanie Twoich danych osobowych, ale cofnięcie zgody 

nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie Twojej zgody przed jej wycofaniem. 

5. W każdej chwili przysługuje Ci prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Twoich danych. Przestaniemy 

przetwarzać Twoje dane w celu w celu realizacji „zamiany zajmowanego lokalu mieszkalnego na inny lokal mieszkalny”, 

chyba że będziemy w stanie wykazać, że w stosunku do Twoich danych istnieją dla nas ważne prawnie uzasadnione podstawy, 

które są nadrzędne wobec Twoich interesów, praw i wolności lub Twoje dane będą nam niezbędne do ewentualnego ustalenia, 

dochodzenia lub obrony roszczeń. 

6. Masz prawo żądać od Administratora dostępu do swoich danych, ich sprostowania, przenoszenia i usunięcia, a także prawo do 

ograniczenia przetwarzania  

7. Osoby, których dane dotyczą, mają prawo do  wglądu w dane i ich poprawiania w siedzibie Urzędu Miasta Tarnowa Wydział 

Mieszkalnictwa przy ul. Nowej 4 w Tarnowie. 

8. W związku z przetwarzaniem Twoich danych osobowych przez Administratora przysługuje Ci prawo wniesienia skargi do 

organu nadzorczego. 

9. Podanie danych ma charakter dobrowolny, ale jest konieczne do przyjęcia oferty. 

10. W oparciu o Twoje dane osobowe Administrator nie będzie podejmował wobec Ciebie zautomatyzowanych decyzji, w tym 

decyzji będących wynikiem profilowania. 

11. Dane kontaktowe Inspektora Danych Osobowych Urzędu Miasta Tarnowa:  iod@umt.tarnow.pl, tel.14-6882819 

 

  

 

 

 
 
 

 

 

   

 

 

 
 
 

 

http://www.tarnow.pl/
mailto:iod@umt.tarnow.pl

