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Fwd: WNIOSEK O UDOSTĘPNIENIE INFOR 

PUBLICZNEJ 

Do sekretariat Zarząd Nieruchomości Komunalnych <sekretariat@znk-lublin. h 

Wysłane z Poczta klient-------- Wiadomość przekazana --------Od:      Do: Data: wtorek, 31 stycznia 2023 o 13:02 
Temat: WNIOSEK O UDOSTĘPNIENIE INFORMACJI PUBLICZNEJ>Dzień dobry, 
>Zwracamy się z prośbą o udostępnienie informacji w sprawie stawek> czynszowych w zasobach komunalnych 
w ramach informacji publicznej> (wniosek w załączeniu).>>Pozdrawiam>      >Specjalista>Dział Ekonomiczny> > 

>Miejski Zarząd Budynków

�

· 
Mieszkalnych Sp. z> o.o.>ul. L. Lisa-Kuli 13A>35-025 Rzeszów»Dokumentacja spółki:>Sąd Rejonowy w �_I 
Rzeszowie>XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego>KRS: 0000024220>NIP: f · 1,,, l'' t'J

813-00-16-044>Wysokość kapitału zakładowego: 10 011 OOO zł»,,Administratorem> Pani/Pana danych ol O 

osobowych, jest Miejski Zarząd Budynków> Mieszkalnych Sp. z o.o., z siedzibą przy ul. L. Lisa-Kuli> 13A, 1�,Y 
35-025 Rzeszów. Dane osobowe zawarte w korespondencji> mailowej są przetwarzane w celu umożliwienia
kontaktu> e-mailowego oraz w celu podejmowania kontaktu z adresatami,> dokumentowania ustaleń z
klientami, kontrahentami oraz> innymi osobami. Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do> danych oraz prawo
ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia> przetwarzania, sprzeciwu wobec przetwarzania danych, jak też> 

prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych> Osobowych. Pełna informacja o zasadach
przetwarzania> Pani/Pana danych osobowych znajduje się pod adresem: https://www.mzbm.rzeszow.pl
/index.php/rodo " >
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WNIOSEK O UDOSTĘPNIENIE INFORMACJI PUBLICZNEJ 

Na podstawie art. 2 ust. 1 i art. 10 ust. 1 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji 
publicznej (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 1764 ze zm.) proszę o udostępnienie informacji w następującym 
zakresie: 

Lp. 
Stawki czynszu za lokale mieszkalne Jednostka 
w zasobach komunalnych miary 

1. Stawka bazowa czynszu zł/m2/m-c 

2. Czynsz minimalny zł/m2/m-c 

3. Czynsz maksymalny zł/m2/m-c 

4. Czynsz socjalny zł/m2/m-c 

5. 
Czynsz średni (informacja 

zł/m2/m-c 
dodatkowa) 

2022 r. 

Sposób i forma udostępnienia informacji- pliki komputerowe 

Przekazanie informacji- w formie elektronicznej 

Forma przekazania informacji: przesłanie pocztą elektroniczną na 

adres: 

sekretariat@mzbm.rzeszow.pl 

2023 r. 


