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Załącznik nr 1 do Regulaminu najmu lokali użytkowych w ramach Programu „Lokal za złotówkę”  

wprowadzonego Uchwałą nr 34/2019 Zarządu MPGN Sp. z o.o. z dnia 15.07.2019r. 

 
 

 

W N I O S E K 

o najem lokalu użytkowego w Programie „Lokal za złotówkę” 

 

Lokal użytkowy przy ul……………..………………………………...………..……………… 

 
 

1. Imię i nazwisko, adres zamieszkania wnioskodawcy / nazwa, adres siedziby: 

……………….………...……………...…………...………………………………………………………………... 

……………….………...……………...…………...………………………………………………………………... 

……………….………...……………...…………...………………………………………………………………... 

……………….………...……………...…………...………………………………………………………………... 

2. PESEL 
1
: …….….……..……………………..……………...…….…………...…..…..……………………. 

3. NIP i REGON: ……..…………………….................……….……………………….…..…..………. 

4. KRS………………………….…………………………...……………………..……………….………….. 

5. Telefon kontaktowy: ……..……………………………………………….……………….……..…..…… 

6. E-mail: ……..…………………………….…….....…………..….…………..………………...…..………. 

7. Rodzaj działalności jaką wnioskodawca zamierza świadczyć we wskazanym lokalu (według PKD): 

……………….………...……………...…………...………………………………………………………………... 

……………….………...……………...…………...………………………………………………………………... 

8. Załączniki (np. wypis z CEIDG, KRS, pełnomocnictwa, itp.): 

….…………….…………..…………..…………………...………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………. 

 

 

 

 

 
Grudziądz, dnia.....................................    …………………………………. 

(Pieczątka i podpis(y) wnioskodawcy  

lub osoby /osób uprawnionych  

do składania oświadczenia woli w imieniu 

wnioskodawcy)  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

____________ 
1 Pole obowiązkowe dla osób fizycznych niebędących czynnym podatnikiem VAT i nieprowadzących działalności gospodarczej 
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OŚWIADCZENIA 

Oświadczam, że: 

 posiadam/po założeniu działalności gospodarczej będę posiadać* status mikro, małego lub średniego 

przedsiębiorstwa, 

 zapoznałam/em się z Regulaminem najmu lokali użytkowych w ramach Programu „Lokal za złotówkę” 

wprowadzonego uchwałą nr 34/2019 Zarządu MPGN Sp. z o.o. z dnia 15.07.2019r. i akceptuję jego zasady 

oraz postanowienia, przyjmuję warunki Regulaminu  bez zastrzeżeń, 

 zapoznałam/em się ze stanem technicznym lokalu oraz wzorem umowy najmu i przyjmuję warunki najmu 

bez zastrzeżeń, 

 nie jestem najemcą innego lokalu użytkowego z zasobów Miejskiego Przedsiębiorstwa Gospodarki 

Nieruchomościami Sp. z o.o. w Grudziądzu, ani też nie byłam(em) najemcą takiego lokalu w ciągu ostatnich 

12 miesięcy przed złożeniem niniejszego wniosku, a także nie jestem wspólnikiem takiego najemcy  

lub w jakikolwiek inny sposób powiązany z nim kapitałowo w ramach prowadzonej działalności 

gospodarczej, 

 nie zalegam w stosunku do gminy - miasto Grudziądz z zapłatą podatków lub innych należności 

pieniężnych w tym takich, do których nie mają zastosowania przepisy ustawy Ordynacja podatkowa, 

 nie posiadam zaległości podatkowych w Urzędzie Skarbowym, 

 nie posiadam zaległości składkowych z tytułu ubezpieczeń społecznych w Zakładzie Ubezpieczeń 

Społecznych, 

 jestem/byłem/ nie byłem* najemcą innego lokalu z zasobów Miejskiego Przedsiębiorstwa Gospodarki 

Nieruchomościami Sp. z o.o. w Grudziądzu (adres …………………………………………………………) 

____________ 
*
Niepotrzebne skreślić 

 

 

KLAUZULA ZGODY NA PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH 

 

Zgodnie z treścią Art. 6 ust. 1 lit. a) 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 (Ogólne 

Rozporządzenie o Ochronie Danych „RODO”), wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych 

przez administratora danych Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Nieruchomościami Spółka z ograniczoną 

odpowiedzialnością z siedzibą w Grudziądzu, przy ul. Curie-Skłodowskiej 5-7, 86-300 Grudziądz,  

w celu prawidłowej realizacji przedmiotowej działalności określonej w Umowie Spółki. Dane osobowe 

przekazuję dobrowolnie i oświadczam, że są zgodne z prawdą. Zapoznałem(-am) się z treścią klauzuli 

informacyjnej,  w tym z informacją o celu i sposobach przetwarzania danych osobowych oraz prawie dostępu  

do treści swoich danych i prawie ich poprawiania. 

 
 

 

 

 

Grudziądz, dnia.....................................     ………………………………………. 
(Pieczątka i podpis(y) osoby /osób uprawnionych do 

składania oświadczenia woli w imieniu wnioskodawcy)

  

 

 


