
Bielsko-Biała, dnia ............................ 

................................................................................... 
nazwa firmy 

................................................................................... 
adres 

................................................................................... 
NIP 

................................................................................... 
telefon kontaktowy 

................................................................................... 
adres e-mail 

 

 

Wniosek o zastosowanie obniżonej stawki czynszu dzierżawnego 

 

Na podstawie zarządzenia ON.0050.999.2020.Nr Prezydenta Miasta Bielska-Białej, 

z 30 marca 2020 r. w sprawie udzielenia wsparcia dzierżawcom nieruchomości zabudowanych 

i nie zabudowanych (…) wnoszę o zmianę warunków umowy dzierżawy terenu przy 

ul. ............................................................ w miesiącu ........................................................... 2020r. 

poprzez ustalenie czynszu za dzierżawę terenu w wysokości 1 zł netto.  

Oświadczam, że prowadzę działalność gospodarczą polegającą na: ………………………………….. 

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

W związku z epidemią koronawirusa obiekt posadowiony na dzierżawionym terenie:  

został zamknięty / nie został zamknięty. 

W związku z epidemią moje przychody w miesiącu ……….………….. 2020 r. zmniejszyły się 

o .................% w stosunku do ……….……………………………………………………………………… 

Uwagi: 

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

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

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

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

 

Do wniosku załączam: 

 dokumenty finansowe potwierdzające obniżenie przychodu, 

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

 
 
 
 
 

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

data i podpis wnioskodawcy   
 
 

Miasto Bielsko-Biała 
Zakład Gospodarki Mieszkaniowej 

ul. Lipnicka 26 
43-300 Bielsko-Biała 



 
 
Informujemy, że administratorem Pani / Pana danych osobowych przekazanych we wniosku jest 
Zakład Gospodarki Mieszkaniowej w Bielsku-Białej, który jest samorządowym zakładem 
budżetowym Miasta Bielska-Białej, reprezentowanym przez Dyrektora. Kontakt z administratorem 
jest możliwy pod numerem tel.: 33 499 0 600 lub za pomocą poczty elektronicznej, pisząc na 
adres: sekretariat@zgm.eu. Do kontaktu z administratorem można też wykorzystać usługi ePUAP, 
czyli Elektronicznej Platformy Usług Administracji Publicznej. Administrator danych osobowych 
wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym może się Pani / Pan bezpośrednio skontaktować 
we wszystkich sprawach związanych z ochroną Państwa danych osobowych: telefonicznie pod 
numerem 33 499 0 698 lub pisząc na adres poczty elektronicznej: iod@zgm.eu. Pani / Pana dane 
osobowe w zakresie: imię, nazwisko, adres, adres poczty elektronicznej, telefon kontaktowy będą 
przetwarzane w celu realizacji uprawnienia wynikającego z niniejszego wniosku. Podstawą prawną 
przetwarzania Pani / Pana danych osobowych, we wskazanym zakresie, jest art. 6 ust. 1 lit. a 
RODO. 6. Informujemy, że przysługuje Pani / Panu prawo żądania dostępu do swoich danych 
osobowych oraz otrzymania ich kopii, prawo żądania ich sprostowania (poprawiania), usunięcia lub 
ograniczenia przetwarzania tych danych, a także prawo do przenoszenia swoich danych 
osobowych. Pani / Pana dane osobowe nie będą udostępniane innym podmiotom, za wyjątkiem 
podmiotów upoważnionych na podstawie odrębnych przepisów prawa. Pani / Pana dane osobowe 
nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, ani też nie będzie stosowane wobec nich 
profilowanie. Pani / Pana dane osobowe wskazane we wniosku, będą przechowywane i 
przetwarzane do czasu wygaśnięcia roszczeń z tytułu zawartej umowy najmu lokalu / terenu. Po 
upływie tego czasu Państwa dane usunięte. Jeżeli uważacie Państwo, że przetwarzamy Państwa 
dane niezgodnie z prawem, możecie Państwo złożyć w tej sprawie skargę do organu nadzorczego 
– to jest Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00 – 193 Warszawa. 


