ANMÄLAN TILL TOMTKÖ I YSTADS KOMMUN
Sökande

Vänligen texta

Medsökande

Vänligen texta

Personnummer

Personnummer

För- & efternamn

För- & efternamn

Gatuadress

Gatuadress

Postnr

Postadress

Postnr

Postadress

Tel bostad och mobil

Tel bostad och mobil

Mailadress

Mailadress

Jag vill anmäla mig till tomtkön och samtycker därmed till att kommunen, i enlighet med
GDPR, får spara mina personuppgifter i syfte att upprätta och underhålla en kommunal tomtkö.
Personuppgiftslagen (PUL) har ersatts av Dataskyddsförordningen (GDPR). Ystads Kommun är personuppgifts-ansvarig för de
uppgifter du lämnar till oss. Syftet med GDPR är att skydda personlig information, och att de personuppgifter som du lämnar till
oss behandlas på ett sätt som inte kan kränka din personliga integritet. Vi behöver registrera dina personuppgifter så länge du står
i kön för att kunna fullgöra våra åtaganden gentemot dig. Uppgifterna kan också användas för att vi ska kunna nå dig med utskick
av information som gäller tomtkön. Om du upptäcker att någon uppgift är felaktig kan du alltid vända dig till oss på
nedanstående adress och begära rättelse. Den enskilde har rätt att återkalla samtycket men kan då inte stå kvar i kön. Du har rätt
att komma in med klagomål till Datainspektionen om du anser att personuppgiftsbehandlingen är felaktig.

Tomtköavgift 200 kr/år inbetalas till: Ystads Kommun, bg 5454-2121
Märk inbetalningen med:

TOMTKÖAVGIFT och ditt namn

Anmälan skickas till:

Ystads Kommun
Att: Sandra Persson
Nya Rådhuset – Västra flygeln
271 80 YSTAD

Sökandes underskrift. Jag/vi har läst igenom "Regler för tomtkön i Ystads kommun" och accepterar villkoren.
Datum

Ort

Datum

Sökande

Ort

Medsökande

POST- OCH BESÖKSADRESS

TELEFON

E-MAIL

FAX

HEMSIDA

Nya Rådhuset - Västra Flygeln
271 80 YSTAD

0411-57 73 87

sandra.a.persson@ystad.se

0411-729 68

www.ystad.se

REGLER FÖR TOMTKÖN I YSTADS KOMMUN
Tomtkön gäller kommunala tomter avsedda för småhus.
1.

Sökanden är skyldig att lämna fullständiga och korrekta uppgifter i
anmälningsblanketten.
Sökanden skall skriftligen anmäla adressändring och annan eventuell ändring
av uppgifterna i anmälningsblanketten till kommunens
exploateringsavdelning.

2.

Äkta makar och personer som sammanbor eller planerar att sammanbo ska
endast lämna in en ansökan.

3.

Sökanden skall ha fyllt 18 år vid ansökningstillfället.

4.

Tidigare anmälda till tomtkön behåller sin placering om inbetalning av
tomtköavgiften görs i rätt tid, annars tas sökanden bort från kölistan.

5.

Nyanmälningar registreras i turordning efter inbetalningsdatum av
tomtköavgiften.

6.

Köplatsen är personlig och kan ej överlåtas på annan.

7.

Årlig förnyelse av ansökan skall göras genom inbetalning av tomtköavgiften,
utskick med information om inbetalningen görs via post i mars/april årligen.
Inbetald avgift kan inte återbetalas. Sökanden som ej betalt tomtköavgiften i
rätt tid tas bort från kölistan.

8.

Den tomt sökanden anvisas är avsedd för egen permanent bosättning.

9.

Sökanden som tilldelats tomt tas bort från kölistan om kontrakt tecknas på
tilldelad tomt eller om återbud till tomten ej lämnas senast en månad efter
tilldelning.

10.

Tomtköavgiften är 200 kr / år.

POST- OCH BESÖKSADRESS

TELEFON

E-MAIL

FAX

HEMSIDA

Nya Rådhuset - Västra Flygeln
271 80 YSTAD

0411-57 73 87

sandra.a.persson@ystad.se

0411-729 68

www.ystad.se

